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 Aviso (extrato) n.º 4590/2018

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, 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 
um Investigador Auxiliar para o exercício de atividades no âmbito do 
projeto SunStorage — POCI -01 -0145 -FEDER -016387, financiado pelos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) através do Pro-
grama Operacional Competitividade e Internacionalização COMPETE 
2020 e por Fundos Nacionais através da FCT Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, IP. A indicação dos requisitos formais de provimento, 
do perfil pretendido, da composição do júri 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

23 de março de 2018. — O Diretor da FEUP, Professor Doutor João 
Bernardo de Sena Esteves Falcão e Cunha.

311229916 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Louvor n.º 126/2018
Ao terminar as minhas funções como Presidente da Escola Superior 

de Educação de Coimbra (ESEC) do Instituto Politécnico de Coimbra 
(IPC) cumpre -me registar, para memória institucional, a honra que tive 
em liderar a equipa da Presidência constituída pela Prof.ª Doutora Joana 
Lobo de Mesquita Simões Pires Fernandes e Prof.ª Doutora Adília Rita 
Cabral de Carvalho. Realço a competência com que desempenharam 
as funções que lhes foram conferidas e, exalto o espírito de missão e 
dedicação ao serviço da ESEC. Um agradecimento muito especial é 
também devido aos membros da Assembleia de Representantes e dos 
Conselhos Técnico -Científico e Pedagógico, que cumpriram e dig-
nificaram as funções destes órgãos no quadro institucional de gestão 
da ESEC. Cumpre -me também assinalar a competência, o sentido de 
missão e a lealdade com que a Senhora Secretária, Dr.ª Fátima Isabel 
Marreca Correia de Oliveira, me ajudou a construir, sem protagonismos 
e apoiando -me no dia -a -dia, a realidade atual da ESEC. Na sua pessoa, 
quero agradecer a todos os trabalhadores, dos mais diferenciados aos me-
nos qualificados, todo o apoio que prestaram à ESEC, e à minha pessoa, 
ao longo de oito anos. Às duas secretárias do meu gabinete, Dr.ª Cidália 
Soares Lourenço e Dr.ª Maria Silvina de Almeida Oliveira, quero deixar 
um agradecimento institucional e pessoal pelo extraordinário apoio que 
me prestaram, abnegadamente, em cada dia do meu mandato. Desejo 
também registar com apreço a ação de outros colaboradores frequentes 
da ESEC, a maioria dos quais do IPC, que em muito contribuíram para o 
bom funcionamento desta Escola. São todos merecedores do reconheci-
mento da Escola Superior de Educação de Coimbra que deixo expresso 
neste Louvor coletivo.

27 de março de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Rui Manuel 
Sousa Mendes.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Regulamento n.º 212/2018

Regulamento de utilização de bicicletas do Instituto
Politécnico de Leiria ao abrigo do Projeto

U-Bike Portugal — Operação Politécnico de Leiria

Preâmbulo
O Instituto Politécnico de Leiria é uma instituição de ensino superior 

dedicada à educação e investigação, que forma cidadãos com competên-
cias relevantes para contribuírem para o desenvolvimento sustentável 
regional e nacional, e que gera conhecimento e inovação de elevado 
valor cultural, económico e social.

No âmbito da mencionada missão, o desenvolvimento sustentável tem 
uma relevância particular, procurando -se que as ações levadas a cabo 

e orientadas por aquele desiderato ultrapassem os limites dos campi do 
Instituto Politécnico de Leiria e tenham impacto regional e nacional.

Com efeito, o Instituto Politécnico de Leiria, enquanto instituição de 
ensino superior pública, e por isso reconhecendo -se com responsabili-
dade acrescida, assume, como objetivo estratégico, o desenvolvimento 
de «campi sustentáveis», centrando a sua atuação em prol da qualidade 
de vida da sua academia, principalmente dos seus estudantes, pois são 
os grandes impulsionadores de mudanças culturais, sociais e ambientais. 
Ter campi ecossustentáveis é uma visão que se construi gradualmente, 
promovendo uma cultura ambientalmente sustentável e socialmente res-
ponsável.

É neste contexto que surge o projeto “U -Bike — academia a pedalar” 
que, no caso do Instituto Politécnico de Leiria, pretende promover a 
mobilidade suave através da utilização de bicicletas elétricas cedidas 
à comunidade académica por períodos de longa duração. O projeto 
U -Bike quer tornar -se uma referência na utilização da bicicleta, incen-
tivando a alteração da repartição modal nas deslocações urbanas na 
Região de Leiria e Oeste. O Instituto Politécnico de Leiria quer fazer do 
“U -Bike — academia a pedalar” um projeto piloto indutor de alteração 
de comportamentos, favorecendo a redução da utilização do transporte 
individual motorizado, de modo a reduzir a pegada de carbono e conse-
quentemente combater o aquecimento global, um dos grandes desafios 
societais do século XXI.

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do 
artigo 110.º e pela alínea o) do n.º 1 do artigo 92.º, ambas do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro (RJIES), em conjugação com a previsão 
da alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 121.º 
dos Estatutos do IPLeiria, aprovo o Regulamento de utilização de bi-
cicletas do Instituto Politécnico de Leiria ao abrigo do Projeto U -Bike 
Portugal — Operação Politécnico de Leiria.

Procedeu -se à divulgação e discussão do presente projeto, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º daquele código e do n.º 3 do artigo 110.º do 
RJIES.

1 de março de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

ANEXO

Regulamento de utilização de bicicletas do Instituto
Politécnico de Leiria ao abrigo do Projeto

U -Bike Portugal — Operação Politécnico de Leiria

Artigo 1.º
Objeto

O presente regulamento define as regras de atribuição, cedência e 
utilização de bicicletas elétricas, a disponibilizar pelo Instituto Politéc-
nico de Leiria (IPLeiria) aos membros da sua comunidade académica, 
no âmbito do Projeto U -Bike Portugal.

Artigo 2.º
Utilização

As bicicletas, propriedade do IPLeiria, destinam -se a ser utilizadas 
temporariamente pelos membros da sua comunidade académica, inte-
grando:

a) Estudantes;
b) Docentes, investigadores, técnicos e administrativos, independente-

mente da modalidade de constituição da relação jurídica de emprego;
c) Bolseiros de investigação;
d) Estudantes, docentes, investigadores, técnicos e administrativos 

de outras instituições em mobilidade no Instituto.

Artigo 3.º
Atribuição das bicicletas

1 — A atribuição de bicicletas obedece, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte, à seguinte distribuição:

a) 90 % para o grupo dos estudantes;
b) 10 % para o grupo dos restantes membros da comunidade aca-

démica;

2 — Sem prejuízo do antecedente, é garantida a afetação de um 
número mínimo de bicicletas por cidade de implantação/unidade de 
ensino e de investigação do IPLeiria, a fixar de acordo com a dimensão 
da comunidade académica.

3 — São reservadas para ações de formação e de manutenção três 
bicicletas, que não são consideradas para efeitos da atribuição prevista 
no n.º 1.


