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 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 7836/2018
Ao abrigo do disposto no Despacho RT -74/2017, de 7 de dezembro, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 
2018, e dos n.os 1 e 2 artigo 46.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo subdelego, com possibilidade de subdelegação, na Doutora 
Maria Manuela Sansonetty Gonçalves Corte -Real, Presidente da Escola 
de Ciências, a competência para a presidência de júris de provas para 
obtenção do título de agregado. A presente subdelegação de competência 
é feita sem prejuízo dos poderes de avocação e produz efeitos a partir 
da sua publicação no Diário da República, considerando -se ratificados 
os atos entretanto praticados na matéria ora subdelegada.

29 de março de 2018. — O Vice -Reitor, Ricardo J. Machado.
311535731 

 Despacho n.º 7837/2018
Considerando:
1 — A decisão de extinção da Fundação Carlos Lloyd Braga tomada 

pelo seu Conselho Geral em 1 de outubro de 2017;
2 — Que os bens da suprarreferida Fundação foram integrados na 

esfera jurídica da Universidade do Minho, na sua qualidade de insti-
tuidora;

3 — O teor do ofício da Presidência do Conselho de Ministros n.º 804/
DAJD/2018, com a referência P.º 46/FUND/2017, de 2 de maio de 
2018.

4 — A inexistência de competência legalmente cometida a outro órgão 
da Universidade do Minho para a decisão de cessação da participação 
da Universidade do Minho em pessoas coletivas;

5 — A necessidade premente de concluir este processo de extinção 
da referida Fundação.

No uso da competência consagrada no n.º 2 do artigo 37.º dos Esta-
tutos da Universidade do Minho, decido:

a) Ratificar a decisão de dissolução e liquidação da Fundação Carlos 
Lloyd Braga tomada em 1 de outubro de 2017;

b) Nomear como liquidatário da referida Fundação a Senhora Dire-
tora Financeira da UMinho, Dra. Maria Manuela Teixeira Pereira, que 
outorgará a respetiva escritura de liquidação, nela declarando, entre as 
restantes menções legais obrigatórias, que os bens daquela já foram 
integrados na esfera jurídica da Universidade do Minho, suportando 
a Universidade do Minho os respetivos custos, taxas e emolumentos;

c) Propor ao Conselho de Gestão que, na sua qualidade de órgão 
competente para a condução da gestão administrativa, patrimonial e 
financeira da Universidade do Minho, atento o disposto no artigo 45.º, 
n.º 1 do Estatutos, ratifique a presente decisão.

7 de junho de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor Rui Vieira de Castro.
311572732 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho n.º 7838/2018

Delegação de Competências na Vice -Reitora

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 92.º do Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro e no n.º 3 do artigo 38.º dos Estatutos do Estabeleci-
mento de Ensino da Universidade do Porto, homologados pelo Despacho 
normativo n.º 8/2015, de 18 de maio, conjugados com o disposto nos 
arts. 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego na Vice -Reitora 
da Universidade do Porto, Profa. Doutora Maria de Lurdes Correia 
Fernandes, da forma adiante indicada, para o Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS -UP), as seguintes competências e os 
poderes necessários para:

a) Presidir o júri das provas de agregação e indeferir liminarmente 
o requerimento às mesmas caso não preencha as condições legalmente 
previstas, devendo os processos daqueles atos correr pelo ICBAS -UP 
que assegurará e promoverá as convocatórias das reuniões e a elaboração 
das respetivas atas, bem como a publicação do resultado no sistema 
de informação da U. Porto, exceto no que diz respeito à nomeação do 

júri, à homologação do relatório de apreciação preliminar e das atas 
das reuniões do júri.

b) Quanto às provas de doutoramento, cujos processos devem correr 
pelo ICBAS -UP, assegurar e promover, através dos serviços, as con-
vocatórias das reuniões e a elaboração das respetivas atas, bem como a 
publicação do resultado no sistema de informação da U. Porto.

c) Assinar e/ou certificar os documentos necessários à instrução de can-
didaturas a programas de financiamento, promovida pelo ICBAS -UP.

d) Assinar e/ou certificar os documentos necessários à contratação 
de projetos financiados por entidades externas, nos casos em que a 
Universidade do Porto participe através do ICBAS -UP.

2 — A competência prevista na alínea a) aqui delegada pode ser 
subdelegada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º do Código 
do Procedimento Administrativo, em professor catedrático, em regime 
de tenure do ICBAS -UP.

3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República, sendo divulgado também no sistema 
de informação da Universidade do Porto, considerando -se ratificados, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código de Procedimento 
Administrativo, todos os atos entretanto praticados no âmbito dos po-
deres ora delegados desde a data do presente despacho.

4 — O presente despacho extingue -se na data da tomada de posse do 
novo Diretor do ICBAS -UP, nos termos do disposto no artigo 50.º do 
Código do Procedimento Administrativo.

27 de junho de 2018. — O Reitor, António Sousa Pereira.
311534402 

 Faculdade de Engenharia

Aviso (extrato) n.º 11216/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e Seleção 
de 10 Investigadores Doutorados

Nos termos do disposto do artigo 23.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 
10 Investigadores Doutorados para o exercício de atividades no âmbito 
das Unidades de Investigação da FEUP: CONSTRUCT, LEPABE e 
LSRE -LCM. A indicação dos requisitos formais de provimento, dos 
perfis pretendidos, da composição dos júris 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

2 de agosto de 2018. — A Subdiretora da FEUP, Professora Douto-
ra Ana Maria Rodrigues de Sousa Faria de Mendonça.

311558039 

 Faculdade de Letras

Aviso (extrato) n.º 11217/2018

Dois processos de Recrutamento e Seleção para a contratação 
de 2 Professores Auxiliares

1 — Por despacho de 19 de julho de 2018 da Diretora da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e nos termos do disposto 
no artigo 23.º do 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 se encontram 
abertos, pelo prazo de quinze dias úteis a contar da data de publicação 
do presente Aviso, dois processos de recrutamento e seleção para a 
contratação de 2 Professores Auxiliares (duas vagas), correspondentes 
às posições a que as bolsas com as seguintes referências deram origem: 
SFRH/BPD/75848/2011 e SFRH/BPD/100425/2014.

2 — Os Avisos integrais destes processos encontram -se disponíveis 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página 
de Recrutamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noti-
cias_geral.lista_noticias) e no sítio da Internet da FLUP.

19 de julho de 2018. — A Diretora da FLUP, Professora Doutora Cân-
dida Fernanda Antunes Ribeiro.

311555196 


