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 Faculdade de Medicina Dentária

Despacho (extrato) n.º 7174/2018

Publicitação de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado e nomeação do júri do Período Experimental

da trabalhadora Teresa Paula Sabino Sequeira Guerreiro
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 13976/2017, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 22 de novembro de 2017, 
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com a trabalhadora Teresa Paula Sabino Sequeira Guerreiro, 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição e ao nível 5 da tabela 
remuneratória única, ao qual está associado o montante pecuniário de 
683,13 €, com efeitos a 2 de julho de 2018.

Para os efeitos previstos no artigo 45.º e 46.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, o júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente — Cristina da Silva Figueira Fernandes, Diretora Executiva 
da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

Vogais efetivos Maria de Lurdes Martins Vaz Ferreira, Técnica Su-
perior da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e 
Maria Inês Marques Dias Santos, Coordenadora Técnica dos Serviços 
de Recursos Humanos da Faculdade de Medicina Dentária da Univer-
sidade de Lisboa;

Vogais Suplentes — Maria Isabel Rebocho Christo Cordes Bagão, 
Técnica Superior da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
de Lisboa e Maria de Lurdes dos Anjos Narciso, Assistente Técnica da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

2/07/2018. — A Diretora Executiva, Cristina Fernandes.
311491319 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso (extrato) n.º 10154/2018
Por despacho do Reitor da Universidade da Madeira, n.º 145/R/2018, 

de 26 de junho, foi cessado o concurso documental para recrutamento de 
um docente com a categoria de Professor Auxiliar na Área Disciplinar 
de Design, com ênfase em Semântica do Produto, da Faculdade de Artes 
e Humanidades da Universidade da Madeira, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, N.º 91, de 11 de maio, pelo Edital n.º 470/2018.

26 de junho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
311489805 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 10155/2018
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 4 Investigadores Doutorados para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Engenharia Civil, Ref.ª CTTI -17/18 -ISISE(4).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

9 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311491149 

 Despacho (extrato) n.º 7175/2018
Por despacho de 09.11.2017, do Reitor da Universidade do Minho:

Mestre José João Sampaio Maia Lima Costa, Técnico Superior, do 
mapa de pessoal da Câmara Municipal de Guimarães, na situação da 
mobilidade na categoria, nesta Universidade — dada por finda a mo-

bilidade, com efeitos a partir de 01.01.2018. (Isento de fiscalização 
prévia do TC.)

6 de julho de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311490282 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Instituto de Tecnologia Química 
e Biológica António Xavier

Aviso (extrato) n.º 10156/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado

Ref. TIMB3
Por despacho reitoral de 15 de junho de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal, Ao abrigo do regime de contratação de 
doutorados, Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei 
n.º 57/2017, encontra -se aberta candidatura para contratação de um Dou-
torado, como Science Manager, no âmbito do projeto financiado pela Co-
missão Europeia, programa Horizonte 2020, “Twin to Illuminate Metals 
in Biology and Biocatalysis through Biospectroscopy” acrónimo TIMB3, 
ref.ª 810856, com o seguinte enquadramento e especificações:

Formação Académica:
Doutoramento em Ciências da Vida, Química ou áreas afins
Requisitos Gerais da candidatura:
1) Doutoramento numa das áreas acima mencionadas;
2) Experiência comprovada na gestão de projetos científicos;
3) Excelentes conhecimentos de língua Inglesa.
4) Excelentes conhecimentos de língua Portuguesa.

Categoria e legislação aplicável:
Doutorado, Nível 33 da tabela retributiva única (TRU), de acordo com 

o Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.
Prevê -se que o contrato tenha início em setembro de 2018. Contrato 

de trabalho a termo incerto (ao abrigo do artigo 18.º e alínea b) e do 
n.º 1 e n.º 3 do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, 
alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho), terá a duração inicial de 
6 meses, eventualmente renovável até 3 anos.

Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação de candidaturas é de 30 dias úteis, a contar 

do dia seguinte ao da publicação no Diário da República.
O Aviso integral deste procedimento estará disponível na página 

eletrónica da FCT http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.
ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB Nova http://www.itqb.
unl.pt/jobs

27 de junho de 2018. — O Diretor do ITQB Nova, Prof. Doutor 
Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311490177 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho n.º 7176/2018

Substituição do Reitor no período compreendido 
entre 4 e 6 de julho

Nos termos do previsto no artigo 91.º n.º 1 do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 
setembro, conjugado com o artigo 35.º, n.º 1 dos Estatutos da Universi-
dade do Porto, constantes do Despacho Normativo n.º 8/2015, de 25 de 
maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, e com o artigo 92.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, designo a Ex.ma Senhora Vice -Reitora, 
Professora Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes, responsável 
pelo pelouro da Formação e Organização Académica e das Relações 
Internacionais, como minha substituta, na minha ausência no período 
compreendido entre os dias 4 e 6 de julho de 2018.

27/06/2018. — O Reitor, António Manuel de Sousa Pereira.
311491862 


