
6990  Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 7 de março de 2018 

Minho, a competência para presidir ao júri das provas de doutoramento 
em Filosofia, na especialidade de Filosofia da Mente, requeridas pelo 
Mestre Paulo Alexandre e Castro Cardoso.

A presente subdelegação de competências 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 agora delegada.

19 de fevereiro de 2018. — O Vice -Reitor, Ricardo J. Machado.
311150405 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho n.º 2316/2018
Por despacho do Presidente do Conselho Científico de 14 de fevereiro 

de 2018, proferido por delegação de competências, foram nomeados os 
professores doutores a seguir indicados para fazerem parte do júri para 
apreciação do pedido de equivalência ao grau de mestre, apresentado 
por Marina Campos Magalhães:

Professor Doutor Paulo Filipe Gouveia Monteiro, Professor Cate-
drático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Professora Doutora Cláudia Maria Guerra Madeira, Professora Au-
xiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Professor Doutor Ciro Aprea, Professor Adjunto da Escola Superior 
de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa.

20 de fevereiro de 2018. — O Diretor, Francisco Caramelo.
311152706 

 Instituto de Tecnologia Química e Biológica 
António Xavier

Aviso (extrato) n.º 3046/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e contratação de 2 Doutorados

Por despacho reitoral de 14 de fevereiro de 2018 foi autorizada a 
abertura de dois procedimentos concursais de recrutamento nos ter-
mos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, torna -se público que o Instituto 
de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA) da 
Universidade Nova de Lisboa, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
trinta dias úteis, após publicação do presente Aviso, dos concursos com 
as referências ONEIDA — Bioinformática e ONEIDA — Espectrometria 
de Massa, de âmbito internacional, para recrutamento de dois luga-
res de Doutorado (a) para o exercício de atividades de investigação 
científica na área científica da Bioinformática e Espectrometria de 
Massa, inseridos no âmbito do projeto referência n.º 016417, intitulado 
“ONEIDA — Plataforma ómica para prevenção e controlo de infeções 
e de resistência aos antimicrobianos”.

O aviso integral destes procedimentos estarão disponíveis no site da 
FCT; Eracareers (http://www.eracareers.pt/) e no site do ITQB NOVA 
(http://www.itqb.unl.pt/jobs).

21 de fevereiro de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Cláudio 
Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311153265 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso n.º 3047/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna-
-se público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no âmbito do procedimento concursal comum destinado 
ao recrutamento para ocupação de seis postos de trabalho da carreira 
e categoria de Assistente Operacional, mediante a constituição de 
relação jurídica de emprego público a termo certo do mapa de pes-

soal dos Serviços de Ação Social da UTAD, Aviso n.º 8576/2017, foi 
homologada por despacho do Reitor, Prof. Doutor António Augusto 
Fontainhas Fernandes, em 10 de janeiro de 2018, foi afixada na sede 
dos Serviços de Ação Social e disponibilizada na página eletrónica 
deste serviço.

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação todos os 
candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da apli-
cação dos diferentes métodos de seleção.

12 de janeiro de 2018. — A Administradora dos Serviços de Ação 
Social da UTAD, Elsa Rocha Sousa Justino.

311058877 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 2317/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 26 

de maio de 2017:
Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos — autorizada a 

manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, findo o período experimental, como professor ad-
junto, em regime de exclusividade, para exercer funções no Instituto 
Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 27 de novembro de 2017. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de janeiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311101513 

 Despacho (extrato) n.º 2318/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 26 

de maio de 2017:

Maria João Barata de Carvalho — autorizada a manutenção do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
findo o período experimental, como professor adjunto, em regime 
de exclusividade, para exercer funções no Instituto Politécnico de 
Beja, com efeitos a partir de 13 de dezembro de 2017. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos emo-
lumentos.)

30 de janeiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311102031 

 Despacho (extrato) n.º 2319/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 26 de 

maio de 2017:
Maria Teresa Borralho Marques dos Carvalhos — autorizada a 

manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, findo o período experimental, como professor ad-
junto, em regime de exclusividade, para exercer funções no Instituto 
Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2017. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de janeiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311102064 

 Despacho (extrato) n.º 2320/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 26 

de maio de 2017:

Fernando José Calado e Silva Nunes Teixeira — autorizada a ma-
nutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, findo o período experimental, como professor ad-
junto, em regime de exclusividade, para exercer funções no Instituto 
Politécnico de Beja, com efeitos a partir de 5 de dezembro de 2017. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

30 de janeiro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, João Paulo Trindade.

311101951 


