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novas, nomeadamente no âmbito das áreas da Psicologia Clínica ou da 
Psicologia da Educação — 15 %;

iii) Produção de material pedagógico, nomeadamente livros, artigos 
em publicações de índole pedagógica e outros documentos de apoio aos 
alunos, e atividades de inovação pedagógica ou de desenvolvimento de 
laboratórios pedagógicos — 15 %;

iv) Relatório mencionado na alínea c), do n.º 1 do Ponto III do pre-
sente Edital — 20 %;

b) Atividades de investigação e valorização do conhecimento — A 
avaliação, nesta componente, terá em conta os seguintes critérios e 
parâmetros específicos:

i) Produção científica, na forma de autoria de artigos em revistas 
científicas, livros, capítulos de livros e artigos em atas de congressos, 
em particular, nas áreas da Psicologia Clínica e da Psicologia da Edu-
cação — 40 %;

ii) Coordenação e participação em projetos, unidades de investigação 
e redes, nacionais e internacionais, de investigação, nomeadamente no 
âmbito da área disciplinar do concurso — 15 %;

iii) Orientações, concluídas, de alunos de graduação, designadamente 
de doutoramento e mestrado — 15 %;

iv) Participação em comités científicos e comissões organizadoras 
de congressos, nomeadamente no âmbito da área disciplinar do con-
curso — 15 %;

v) Atividades de extensão universitária, divulgação científica, valori-
zação e transferência do conhecimento, e inovação — 10 %;

vi) Outras atividades e prémios que traduzam mérito científico e 
reconhecimento nacional e internacional — 5 %;

c) Atividades de serviço académico e gestão universitária — A avalia-
ção, nesta componente, terá em conta os seguintes critérios e parâmetros 
específicos:

i) Participação em cargos de gestão e de direção e coordenação univer-
sitária, ao nível da Universidade, das unidades e subunidades orgânicas 
e dos cursos — 60 %;

ii) Participação em atividades de avaliação de natureza académica, 
designadamente no âmbito de júris de provas e concursos — 25 %;

iii) Participação em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de ges-
tão competentes e que se incluam no âmbito da atividade de docente 
universitário — 15 %.

3 — Constituem critérios de desempate entre candidatos os seguintes 
critérios, por ordem de prioridade:

i) Classificação no critério Atividade pedagógica;
ii) Classificação no critério Atividades de investigação e valorização 

do conhecimento;
iii) Classificação no critério Atividades de serviço académico e gestão 

universitária.

XIII — Ordenação final dos candidatos:
O júri utilizará a seguinte metodologia de votação, para a formação 

da maioria absoluta na ordenação final dos candidatos:
A primeira votação destina -se a determinar o candidato a colocar 

em primeiro lugar. No caso de um candidato obter mais de metade 
dos votos dos membros do júri presentes na reunião, fica colocado 
em primeiro lugar. Se tal não acontecer, repete -se a votação, apenas 
entre os candidatos que obtiveram votos para o primeiro lugar, depois 
de retirado o candidato menos votado na primeira votação. No caso 
de ter havido empate entre dois ou mais candidatos na posição de 
menos votado, e houver pelo menos um que não ficou nessa posi-
ção, faz -se uma votação apenas sobre esses candidatos que ficaram 
em último, para os desempatar. Se nesta votação restrita o empate 
persistir em relação ao mesmo conjunto de elementos, o Presidente 
do júri decide qual o candidato a eliminar. Se o empate persistir, 
mas em relação a um conjunto diferente de candidatos, repete -se 
nesse caso, o processo de desempate. O processo repete -se até um 
candidato obter mais de metade dos votos para o primeiro lugar. 
Retirado esse candidato, repete -se todo o processo para o segundo 
lugar, e assim sucessivamente, até se obter uma lista ordenada de 
todos os candidatos admitidos.

E para constar se lavrou o presente Edital que vai ser afixado nos 
lugares do costume.

4 de abril de 2018. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
311251826 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso (extrato) n.º 4869/2018
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que Graciete Tavares Dias, Professora 
Catedrática, cessou funções por motivo de aposentação, com efeitos a 
1 de março de 2018.

3 de abril de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311250132 

 Aviso (extrato) n.º 4870/2018
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que José Carlos Ferreira Maia Neves, 
Professor Catedrático, cessou funções por motivo de aposentação, com 
efeitos a 17 de janeiro de 2018, por limite de idade.

3 de abril de 2018. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

311250108 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho n.º 3717/2018
Por despacho do Presidente do Conselho Científico de 26 de março 

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 reconhecimento de habilitações a nível de 
mestrado, apresentado por Fernando Ferreira da Silva Júnior.

Professora Doutora Ana Maria Viegas Firmino, Professora Catedrática da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Professor Doutor José Eduardo Silvério Ventura, Professor Auxiliar 
com Agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

Professor Doutor Fernando Eduardo Lagos Costa, Investigador Au-
xiliar da Secção de Química e Ambiente, do departamento de Ciências 
e Engenharia de Biossistemas, do Instituto Superior de Agronomia, da 
Universidade de Lisboa.

3 de abril de 2018. — O Diretor, Francisco Caramelo.
311247785 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso n.º 4871/2018
Nos termos da Lei -Quadro das Fundações, aprovada pela Lei 

n.º 24/2012, de 9 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 150/2015, 
de 10 de setembro, o Conselho de Gestão da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT -NOVA), em 28 de 
fevereiro de 2014, deliberou proceder à extinção da Fundação da Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, da 
qual a FCT NOVA foi o único instituidor público.

Só a 28 de fevereiro de 2018 foi possível encerrar -se o processo de 
liquidação, sendo que os ativos existentes àquela data reverteram para 
a FCT NOVA.

26 de março de 2018. — O Diretor da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor Fernando José 
Pires Santana.

311250708 

 Instituto de Tecnologia Química e Biológica 
António Xavier

Aviso (extrato) n.º 4872/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -005/DL/2018
Por despacho reitoral de 21 de março de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal nos termos do disposto no artigo 23.º do 
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Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, e tendo em conta o regime 
jurídico para que remete, constante do mesmo diploma legal, encontra-
-se aberto um procedimento concursal de seleção internacional para o 
preenchimento de um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de investigação científica financiadas por fundos nacionais através da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., com o seguinte enqua-
dramento e especificações:

Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada pelo 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto in-
titulado Structural and thermodynamic basis of mechanistic and ap-
plied aspects of metalloproteins virem sendo exercidas pela Senhora 
Doutora Célia Marisa Costa Figueiredo Silveira, cuja bolsa FCT tem a 
referência SFRH/BPD/79566/2011 preenchendo as condições constantes 
do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do concurso 
é o exercício de atividades de investigação científica pela Senhora Dou-
tora Célia Marisa Costa Figueiredo Silveira nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Senhora Doutora Célia Marisa Costa Figueiredo Silveira 
não apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Química Sustentável;
b) Detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.
Contrato e Categoria:
A contratação é efetuada através de contrato a termo resolutivo in-

certo nos termos do Código de Trabalho, como Doutorado, Nível 33 da 
tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, a contar 

do dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

O Aviso integral deste procedimento estará disponível na página 
eletrónica da FCT http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.
ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.
unl.pt/jobs/dl -57 -005 -dl -2018.

27 de março de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor 
Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311251518 

 Aviso (extrato) n.º 4873/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -006/DL/2018
Por despacho reitoral de 21 de março de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal nos termos do disposto no artigo 23.º do 
Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, e tendo em conta o regime 
jurídico para que remete, constante do mesmo diploma legal, encontra-
-se aberto um procedimento concursal de seleção internacional para o 
preenchimento de um lugar de doutorado para o exercício de atividades 
de investigação científica financiadas por fundos nacionais através da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., com o seguinte enqua-
dramento e especificações:

Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada pelo 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto inti-
tulado Predicting the partitioning coefficients of biomolecules in aqueos 
two phase system virem sendo exercidas pela Senhora Doutora Dragana 
Popovic Correia de Barros, cuja bolsa FCT tem a referência SFRH/
BPD/70409/2010 preenchendo as condições constantes do artigo 23.º 
do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do concurso 
é o exercício de atividades de investigação científica pela Senhora Dou-

tora Dragana Popovic Correia de Barros nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Senhora Doutora Dragana Popovic Correia de Barros não 
apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Biotecnologia;
b) Detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.

Contrato e Categoria:
A contratação é efetuada através de contrato a termo resolutivo in-

certo nos termos do Código de Trabalho, como Doutorado, Nível 33 da 
tabela retributiva única (TRU), de acordo com o Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

Prazo de candidatura:
O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis, a contar 

do dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

O Aviso integral deste procedimento estará disponível na página 
eletrónica da FCT http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.
ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.
unl.pt/jobs/dl -57 -006 -dl -2018.

27 de março de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Dou-
tor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311251534 

 Aviso (extrato) n.º 4874/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -011/DL/2018
Por despacho reitoral de 21 de março de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal
Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 

de 29 de agosto, e tendo em conta o regime jurídico para que remete, 
constante do mesmo diploma legal, encontra -se aberto um procedimento 
concursal de seleção internacional para o preenchimento de um lugar 
de doutorado para o exercício de atividades de investigação científica 
financiadas por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia, I. P., com o seguinte enquadramento e especificações:

Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada 

pelo facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto 
intitulado Sulfate -reducing bacteria (SRB) as new microorganisms 
for bioremediation of pharmaceutical wastes virem sendo exercidas 
pela Senhora Doutora Mónica Sofia Furtado Martins Neves, cuja 
bolsa FCT tem a referência SFRH/BPD/76707/2011 preenchendo as 
condições constantes do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 
29 de agosto.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica pela Senhora 
Doutora Mónica Sofia Furtado Martins Neves nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Senhora Doutora Mónica Sofia Furtado Martins Neves não 
apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Ciências Biotecnológicas;
b) Detentores(as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.


