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Diário da República, 2.ª série — N.º 53 — 15 de março de 2018
Por despacho de 22/01/2018 do Senhor Diretor da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Maria Helena Ferrão Ribeiro da Costa — autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e em regime de “tenure”, como Professora Catedrática, com
efeitos a partir de 23 de janeiro de 2018, na sequência de procedimento
concursal e nas condições previstas no n.º 1 do artigo 19.º do ECDU, com
direito ao vencimento mensal no valor de 4.664,97€, correspondente ao
nível remuneratório entre 82 e 83 da tabela remuneratória única, ficando
rescindido o anterior contrato à data do início de funções.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.).
26 de janeiro de 2018. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
311172698
Aviso (extrato) n.º 3454/2018
Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de
abril, e não tendo ainda terminado o prazo de receção das candidaturas, torna-se público que, por despacho reitoral de 31 de janeiro de 2018, foi determinada a cessação do procedimento concursal aberto pelo Edital n.º 968/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242 de 19 de dezembro de
2017, para recrutamento de um Professor Associado, na área disciplinar de
Matemática, com ênfase em Equações Diferenciais com Derivadas Parciais,
no âmbito do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, por se ter constatado, por
verificação superveniente, que a contratação deixou de ser necessária.
31 de janeiro de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Fernando
Santana.
311172705
Aviso (extrato) n.º 3455/2018
Por despacho de 31/01/2018 do Senhor Diretor da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Reinhard Josef Klaus Kahle — autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e
em regime de “tenure”, como Professor Catedrático, com efeitos a partir
de 1 de fevereiro de 2018, na sequência de procedimento concursal e
nas condições previstas no n.º 1 do artigo 19.º do ECDU, com direito
ao vencimento mensal no valor de 4.664,97€, correspondente ao nível
remuneratório entre 82 e 83 da tabela remuneratória única, ficando
rescindido o anterior contrato à data do início de funções.
(Isento de fiscalização prévia do T.C.).
Por despacho de 02/02/2018 do Senhor Diretor da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor Jorg Matthias Knorr — autorizada a celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado como Professor
Auxiliar, com efeitos a partir de 6 de fevereiro 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 3.191,82€, correspondente ao nível remuneratório
entre 53 e 54 da tabela remuneratória única, ficando rescindido o anterior
contrato à data do início de funções.
Doutor Bernardo Parente Coutinho Fernandes Toninho — autorizada a
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 20 de fevereiro 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 3.191,82€, correspondente ao
nível remuneratório entre 53 e 54 da tabela remuneratória única.
Por despacho de 15/02/2018 do Senhor Diretor da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
Doutora Maria Helena Figueiredo Godinho — autorizada a celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e
em regime de “tenure”, como Professora Associada, com efeitos a partir
de 16 de fevereiro de 2018, na sequência de procedimento concursal e
nas condições previstas no n.º 1 do artigo 19.º do ECDU, com direito
ao vencimento mensal no valor de 4.337,60€, correspondente ao nível
remuneratório entre 75 e 76 da tabela remuneratória única, ficando
rescindido o anterior contrato à data do início de funções.
Por despacho de 20/02/2018 do Senhor Diretor da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa:
Doutor João Francisco Alves Martins — autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e

em regime de “tenure”, como Professor Associado, com efeitos a partir
de 1 de março de 2018, na sequência de procedimento concursal e nas
condições previstas no n.º 1 do artigo 19.º do ECDU, com direito ao
vencimento mensal no valor de 4.092,08€, correspondente ao nível
remuneratório entre 71 e 72 da tabela remuneratória única, ficando
rescindido o anterior contrato à data do início de funções.
20 de fevereiro de 2018. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
311172754
Aviso (extrato) n.º 3456/2018
Por despacho de 22.02.2018 do Sr. Diretor da Faculdade de Ciências
e Tecnologia foi concedida licença sem remuneração a Helena Maria de
Jesus Morin Cousin Padamo, Assistente Técnica desta Faculdade, com
efeitos a partir de 02.04.2018
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
22 de fevereiro de 2018. — O Administrador, Dr. Luís Filipe Gaspar.
311172738
Despacho (extrato) n.º 2727/2018
Ao abrigo dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro,
subdelego a competência para assinatura de documentos oficiais nas
Professoras Auxiliares do Departamento de Conservação e Restauro
abaixo indicadas:
Doutora Rita Andreia Silva Pinto Macedo — processos no âmbito
do projeto “MSCA-ITN-GA 642892 NACCA”, centro de custos FCT
NOVA — 1202003;
Doutora Maria da Conceição Lopes Casanova — formulários de
autorização de deslocação.
O presente despacho entra em vigor a partir da data da sua publicação no Diário da República, considerando-se ratificados todos os atos
cometidos a partir da data do respetivo início de funções.
15 de dezembro de 2017. — A Presidente do Departamento de Conservação e Restauro, Prof.ª Doutora Maria João Seixas de Melo.
311171888
Edital n.º 284/2018
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com
a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto,
por delegação de competências, o Diretor da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor Fernando José
Pires Santana, faz saber que está aberto concurso documental, pelo prazo
de 30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital
no Diário da República, para recrutamento de um posto de trabalho de
Professor Associado, na área disciplinar de Matemática, com ênfase em
Análise Estocástica e em Equações Diferenciais Estocásticas, no âmbito
do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL).
O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-se
pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da
Carreira Docente Universitária (ECDU), bem como pelo Regulamento
de Concursos da Carreira Docente Universitária da Universidade Nova
de Lisboa e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, publicados
em Anexo ao Regulamento n.º 3012/2015 (DR, 2.ª série n.º 58, de 24
de março) e Despacho (extrato) n.º 2334/2016 (DR, 2.ª série n.º 32, de
16 de fevereiro), respetivamente.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
I — Requisitos de admissão:
1 — Cumprir os requisitos gerais de admissão para recrutamento em
funções públicas.
2 — Nos termos do artigo 41.º do ECDU é requisito para a candidatura ao concurso em apreço ser titular do grau de doutor há mais de
cinco anos.
3 — É condição necessária ser autor ou coautor de, pelo menos, cinco
artigos em revistas internacionais com arbitragem científica, publicados
desde 2013, inclusive, na área disciplinar e ramo de conhecimento/es-

