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Artigo 4.º
Financiamento

1 — O FAS -UAc é constituído por dotações provenientes de enti-
dades públicas ou privadas sob a forma de donativos financeiros ou 
materiais.

2 — A atribuição dos apoios previstos neste regulamento é da com-
petência dos SASE.

Artigo 5.º
Subsídio de emergência

O subsídio de emergência pode ser calculado considerando uma ou 
mais das seguintes componentes:

a) Propina, num montante anual nunca superior a 50 % do valor da 
propina fixada para esse ano;

b) Alojamento, num montante anual nunca superior a 50 % da renda 
devida pela estadia nas residências universitárias dos SASE em quarto 
duplo por estudantes não bolseiros da Direção -Geral do Ensino Superior;

c) Outras despesas, no valor de senhas de refeição, despesas com 
medicamentos, pagamento do passe nos transportes públicos, material 
escolar e outros auxílios de natureza excecional face a situações econó-
micas especialmente graves que ocorram durante o ano letivo.

Artigo 6.º
Condições gerais de elegibilidade

1 — Considera -se elegível, para efeitos de atribuição de apoio no 
âmbito FAS -UAc, o estudante da UAc que, cumulativamente:

a) Esteja inscrito num mínimo de 30 ECTS, excetuando -se os casos 
em que o estudante se encontre inscrito a um número de ECTS inferior 
em virtude de se encontrar a finalizar o respetivo ciclo de estudos;

b) Tenha obtido aproveitamento escolar, no último ano letivo em que 
esteve matriculado no Ensino Superior, a pelo menos 50 % dos ECTS em 
que se inscreveu, excetuando -se as situações que estejam socialmente 
protegidas e enquadradas no RABEEES em vigor;

c) Tenha, no momento do requerimento um rendimento per capita do 
agregado familiar igual ou inferir a 19,00 vezes o indexante de apoios 
sociais (IAS) em vigor no início do ano letivo, acrescido do valor da 
propina máxima anualmente fixada para o 1.º ciclo de estudos do Ensino 
Superior Público nos termos legais em vigor;

d) Tenha um património mobiliário do agregado familiar em que está 
integrado, em 31 de dezembro do ano anterior ao do início do ano letivo, 
não superior a 240 vezes o valor do IAS;

e) Não tenha, diretamente, dívidas tributárias ou contributivas para 
com o Estado.

2 — Quando o agregado familiar do estudante candidato a subsí-
dio não apresenta rendimentos ou as suas fontes de rendimento não 
forem percetíveis, os serviços devem proceder à análise do requeri-
mento de acordo com o previsto no RABEEES e as orientações da 
Direcção -Geral do Ensino Superior, relativamente ao procedimento 
e formalidades a respeitar, bem como no que respeitante aos rendi-
mentos a considerar.

3 — Um estudante não pode acumular, no mesmo ano letivo, o apoio 
atribuído ao abrigo do FAS -UAc com outro apoio social direto do tipo 
de bolsa de estudo.

4 — Excecionalmente, pode ser autorizada a atribuição de apoio ao 
abrigo do FAS -UAc quando não se verifiquem os pressupostos referidos 
nos números anteriores, mediante proposta fundamentada dos SASE.

Artigo 7.º
Candidaturas

1 — O prazo para a apresentação de candidaturas é definido pelos 
SASE em função da existência de disponibilidade financeira para a 
atribuição de apoios.

2 — As candidaturas só podem ser submetidas por estudantes matri-
culados e inscritos na UAc, ou por estudantes finalistas do 2.º ciclo que 
tenham necessidade de prolongar os seus estudos até ao prazo máximo 
de um ano, para efeitos de apresentação da sua dissertação, projeto ou 
realização de estágio.

3 — As candidaturas ao FAS -UAc realizam -se mediante o preenchi-
mento de formulário próprio, disponibilizado no Portal do Estudante, 
do qual constam, designadamente, os seguintes elementos:

a) Identificação;
b) Cartão de beneficiário da Segurança Social;
c) Cartão de Contribuinte Fiscal;

d) Atestado de composição detalhada do agregado familiar e atestado 
de residência do mesmo;

e) Situação académica (designadamente, ciclo de estudos, ano do 
ciclo de estudos, aproveitamento escolar);

f) Recibos comprovativos dos rendimentos referentes ao mês anterior 
à entrega do requerimento;

g) Outros rendimentos recebidos, a qualquer título, pelos elementos 
constituintes do agregado familiar;

h) Fotocópia de declaração de IRS/IRC ou declaração de liquidação 
do ano anterior a que a candidatura diz respeito;

i) Declaração emitida pelas Finanças e Segurança Social em como o 
estudante tem a sua situação regularizada perante aquelas entidades ou 
chegou a um acordo para pagamento prestacional;

j) Exposição sobre os motivos que justificam o pedido de apoio, com 
junção de prova documental (designadamente, comprovativo de doença, 
óbito, divórcio, desemprego, etc.);

k) Declaração sob compromisso de honra acerca da veracidade da 
informação prestada e compromisso de comunicação de quaisquer al-
terações que venham a ocorrer nos elementos acima referidos.

4 — Para efeitos de análise das candidaturas podem ser solicitados 
outros elementos considerados necessários, designadamente, comprova-
tivos e declarações de honra, que devem ser entregues pelo estudante no 
prazo de dez dias úteis sob pena de indeferimento da candidatura.

5 — É garantida a confidencialidade no tratamento dos dados e dos 
elementos transmitidos, nos termos previstos na lei.

Artigo 8.º
Critérios de seriação

Sem prejuízo de os SASE poderem decidir de forma diferente, desde 
que por razões devidamente fundamentadas e de caráter excecional, os 
apoios serão atribuídos por ordem de entrada dos respetivos pedidos, até 
ao limite da disponibilidade do FAS -UAc para o ano letivo em causa.

Artigo 9.º
Indeferimento

A candidatura é indeferida liminarmente quando:
a) Não se proceda à entrega dos documentos ou à prestação da infor-

mação complementar solicitada nos prazos para tal estipulados;
b) Não sejam preenchidas as condições de elegibilidade ou outras 

condições de candidatura.

Artigo 10.º
Cessação da atribuição do FAS -UAc

A cessação da atribuição do FAS -UAc ocorre caso se verifique:
a) A perda, a qualquer título, da condição de estudante da UAc;
b) A não comunicação da alteração dos rendimentos ou das condições 

do agregado familiar que impliquem a perda ou a alteração das condições 
de elegibilidade;

c) A prestação de falsas declarações.

Artigo 11.º
Erros, dúvidas e omissões

Os erros, dúvidas e omissões são resolvidos pelo reitor.

Artigo 12.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

310808757 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 11930/2017

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 -15 -ARH/2017, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exer-
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cício de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) 
de Biomedicina e Genética Humana, no âmbito do projeto pAge: Agre-
gação proteica ao longo da vida (Centro -01 -0145 -FEDER -000003), com 
experiência demonstrada na seguinte subárea das ciências biomédicas: 
bioinformática do genoma.

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

18 de abril de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor Manuel António Cotão 
de Assunção.

310814378 

 Edital n.º 782/2017
Doutor Manuel António Cotão de Assunção, Professor Catedrático 

e Reitor da Universidade de Aveiro, faz saber que, pelo prazo de trinta 
dias úteis contados do dia útil imediato àquele em que o presente edital 
for publicado no Diário da República, se encontra aberto concurso do-
cumental, de âmbito internacional, para recrutamento de 1 (um) posto 
de trabalho de Professor Associado, na área disciplinar de Matemática, 
subárea de Computação e Lógica.

O presente concurso, aberto por despacho de 04 de setembro de 
2017, do Reitor da Universidade de Aveiro, rege-se pelas disposições 
constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária, adiante designado por ECDU, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 448/79, de 13 de novembro, com a nova redação introduzida pelo 
Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 8/2010, 
de 13 de maio, e pela demais legislação e normas regulamentares apli-
cáveis, designadamente pelo Regulamento Interno dos Concursos para 
a Contratação de Pessoal Docente em Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, adiante designado por Regulamento, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 16 de novembro de 2010.

1 — Requisitos de admissão:
1.1 — Constitui requisito de admissão ao concurso, em conformidade 

com o que determina o artigo 41.º do ECDU: ser titular do grau de 
doutor há mais de 5 anos.

1.2 — Os opositores ao concurso detentores de habilitações obtidas 
no estrangeiro devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou 
registo do grau de doutor, nos termos da legislação aplicável.

2 — Formalização das candidaturas:
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido ao 

Reitor da Universidade de Aveiro, nos seguintes termos e condições:
2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-

mentos:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome completo, data de nascimento, 

nacionalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 

quando aplicável;
d) Indicação dos graus detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos 

ou factos constantes da candidatura.

2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
a) Cópia do curriculum vitae contendo todas as informações pertinen-

tes para a avaliação da candidatura tendo em consideração os critérios 
de seleção e seriação constantes do ponto 5 do presente edital, recomen-
dando-se que o mesmo seja organizado de acordo com os subfatores de 
avaliação discriminados abaixo, no ponto 6;

b) Cópia de trabalhos que hajam sido selecionados pelo candidato 
como mais representativos do seu curriculum vitae, até um máximo 
de três;

c) Relatório sobre os conteúdos, métodos de ensino e bibliografia 
numa disciplina da área disciplinar de Matemática, subárea de Com-
putação e Lógica;

d) Projeto científico-pedagógico: Documento que permita susten-
tar uma futura carta de missão e que deverá incluir uma proposta das 
atividades que o candidato pretende desenvolver durante os primeiros 
cinco anos da sua atividade como Professor Associado, explicitando a 
forma como poderá contribuir para o progresso e desenvolvimento da 
área disciplinar para que é aberto o concurso nas vertentes científica, 
pedagógica e da cooperação com a sociedade;

e) Documento que evidencie de forma objetiva o número das citações 
às publicações indicadas no currículo e explicação do método usado para 
a contagem, com o detalhe suficiente para que o júri possa reproduzir 
o procedimento, de acordo com o ponto 6.1.1;

f) Declaração do candidato sob compromisso de honra na qual assegure 
não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o 
exercício das funções que se propõe desempenhar, possuir a robustez 

física e o perfil psíquico exigidos para o exercício das funções e ter 
cumprido as leis da vacinação obrigatória;

g) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes.

2.3 — Do curriculum vitae deve constar:
a) Identificação completa;
b) Forma de contacto, morada, telefone e endereço eletrónico;
c) Categoria, grupo ou disciplina, tempo de serviço como docente e 

instituição de ensino superior universitária ou politécnica a que pertence, 
sempre que aplicável;

d) Especialidade adequada à área científica para que foi aberto o 
concurso;

e) Cópia de certificados de habilitações com a respetiva classificação 
ou outro documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;

f) Documentos comprovativos de todos os elementos identificados 
nas alíneas a), c), d) e e) do ponto 2.3.

2.4 — Os candidatos pertencentes à Universidade de Aveiro ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos que constem do seu processo individual.

2.5 — Forma de apresentação da candidatura:
2.5.1 — A apresentação da candidatura, podendo ser apresentada 

em língua portuguesa ou inglesa, é efetuada por via eletrónica para o 
endereço da Área dos Recursos Humanos da Universidade de Aveiro 
(sgrhf-concursos@ua.pt), até à data limite fixada neste Edital.

2.5.2 — Na apresentação da candidatura por via eletrónica é obriga-
tória a emissão de uma mensagem comprovativa da validação eletrónica 
da mesma.

2.5.3 — As instruções para a apresentação da candidatura, em suporte 
digital, encontram-se disponíveis na área de Concursos e Ofertas de 
Emprego da área dos Recursos Humanos, no endereço https://www.
ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15031.

2.6 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura 
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do 
prazo dos documentos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 2.2 determinam 
a exclusão da candidatura.

2.7 — Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU, o 
júri pode, sempre que o entenda necessário, solicitar aos candidatos a 
entrega de documentação complementar relacionada com o currículo 
apresentado, determinando o prazo para o efeito.

2.8 — O júri pode, sempre que o entenda necessário, proceder à 
realização de audições públicas dos candidatos admitidos

2.8.1 — O júri deliberará na primeira reunião sobre a necessidade 
de proceder à realização de audições públicas de todos os candidatos 
aprovados em mérito absoluto e que se destinam, em exclusivo, a melhor 
esclarecer o que conste da candidatura nos termos da alínea b) do n.º 4 
do artigo 50.º do ECDU.

2.8.2 — Havendo necessidade de realizar audições públicas, as mes-
mas terão lugar antes da realização da segunda reunião do júri, sendo 
todos os candidatos informados, com uma antecedência mínima de 
5 dias, da data e do local em que essas audições públicas terão lugar.

2.8.3 — As audições públicas referidas no ponto anterior podem ser 
realizadas por teleconferência.

3 — Júri do concurso:
3.1 — O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente: Professor Doutor Manuel António Cotão de Assunção, 

Reitor da Universidade de Aveiro.

Vogais:
Professor Doutor Fernando Manuel Augusto da Silva, Professor Ca-

tedrático do Departamento de Ciências de Computadores da Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto;

Professor Doutor José Nuno Fonseca Oliveira, Professor Catedrático 
do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Univer-
sidade do Minho;

Professor Doutor Fernando Jorge Inocêncio Ferreira, Professor Ca-
tedrático do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa;

Professor Doutor Domingos Moreira Cardoso, Professor Catedrático 
da Universidade de Aveiro;

Professor Doutor Luís Filipe Pinheiro de Castro, Professor Catedrático 
da Universidade de Aveiro.

3.2 — As deliberações são tomadas por votação nominal fundamen-
tada, por maioria absoluta dos votos dos membros do júri presentes à 
reunião, não sendo permitidas abstenções.

4 — Admissão e exclusão de candidaturas:
A admissão e exclusão de candidaturas e a notificação dos candidatos 

excluídos, nos termos e para os efeitos previstos no Código do Procedi-


