
10086  Diário da República, 2.ª série — N.º 99 — 23 de maio de 2017 

PARTE D

 TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL

Aviso (extrato) n.º 5738/2017
Determino, ao abrigo do disposto no artigo 99.º, n.º 3, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a consolidação da mobilidade do técnico 

superior Pedro Alexandre Ramos Casinhas Ferreira, do mapa de pessoal da Autoridade das Condições para o Trabalho para o Tribunal Central 
Administrativo Sul, com efeitos a partir de 1 de maio de 2017.

26 de abril de 2017. — O Juiz Desembargador Presidente, Rui Fernando Belfo Pereira.
310469497 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extrato) n.º 4432/2017
Por meu despacho de 1 de março de 2017 e após anuência da Senhora Secretária -Geral da Secretaria -Geral do Serviço Nacional de Saúde, foi 

consolidada definitivamente a mobilidade na categoria da assistente técnica Maria Manuela de Castro Passos de Almeida Domingos, na mesma 
carreira e categoria do mapa de pessoal dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria -Geral da República, nos termos do n.º 3 
do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
efeitos a 1 de março de 2017.

16 de março de 2017. — O Secretário da Procuradoria -Geral da República, Carlos Adérito Teixeira (Procurador da República).
310472971 

PARTE E

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Aviso n.º 5739/2017
Avisam -se todos os interessados que a lista definitiva de candidatos 

admitidos e excluídos em requisitos gerais ao concurso de professor 
auxiliar na área disciplinar de Estudos Africanos, aberto por edital 
n.º 930/2016, publicado no Diário da República n.º 208, 2.ª série, de 
28 de outubro, encontra -se afixada na vitrina da Unidade de Recursos 
Humanos, ala Sul, e disponibilizada na página eletrónica do ISCTE-
-IUL https: //www.iscte -iul.pt/contents/iscteiul/quem -somos/trabalhar-
-no -iscteiul/990/concursos.

27 de abril de 2017. — A Administradora, Teresa Laureano.
310468565 

 Aviso n.º 5740/2017
Avisam -se todos os interessados que a lista provisória de candida-

tos admitidos e excluídos em requisitos gerais ao concurso de profes-
sor auxiliar na área disciplinar de Contabilidade, aberto pelo edital 
n.º 11/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 5 de 
janeiro, encontra -se afixada na vitrina da Unidade de Recursos Humanos, 
ala Sul, e disponibilizada na página eletrónica do ISCTE -IUL https://
www.iscte -iul.pt/contents/iscteiul/quem -somos/trabalhar -no -iscteiul/990/
concursos.

27 de abril de 2017. — A Administradora, Teresa Laureano.
310468792 

 Aviso n.º 5741/2017
Avisam -se todos os interessados que a lista definitiva de candidatos 

admitidos e excluídos em mérito absoluto ao concurso de professor 
auxiliar na área disciplinar de Ciências da Comunicação, aberto por 
edital n.º 680/2016, publicado no Diário da República n.º 148, 2.ª série, 
de 3 de agosto de 2016, encontra -se afixada na vitrina da Unidade de 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 5742/2017

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 -25 -ARH/2017, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exer-
cício de atividades de investigação científica na(s) área(s) científica(s) de 
Engenharia Física/Física Aplicada/Física com vista ao Desenvolvimento 
de células fotovoltaicas de filme fino baseadas em CZTS, CTS, SnS, no 
âmbito da Atividade 1: Células solares inovadoras com componentes 
de baixa toxicidade, do projeto CENTRO -01 -0145 -FEDER -000005: 
SusPhotoSolutions: Soluções Fotovoltaicas Sustentáveis.

Para que possa dar uma contribuição importante para a concretização 
dos objetivos deste projeto espera -se que o investigador a contratar 
tenha experiência prática demonstrada no crescimento de filmes finos, 
preferencialmente kesterites de CZTS,Se ou calcopirites de CIGS,Se 
pelo método de sulfurização de precursores preparados por pulverização 
catódica de radiofrequência (RF magnetron sputtering), na caracterização 
estrutural e química desses filmes, e na preparação e caracterização de 
células solares.

Recursos Humanos, ala Sul, e disponibilizada na página eletrónica do 
ISCTE -IUL https: //www.iscte -iul.pt/contents/iscteiul/quem -somos/
trabalhar -no -iscteiul/990/concursos.

27 de abril de 2017. — A Administradora, Teresa Laureano.
310468662 
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O investigador a contratar será o principal responsável pelas tarefas:
Crescimento e afinação das propriedades de filmes de CZTS,Se, 

CTS e SnS
Preparação de células solares e sua afinação para melhorar o de-

sempenho.

Pretende -se que como resultado desse trabalho se dê um salto quali-
tativo no controlo fino das propriedades, em particular do CZTS,Se, de 
forma a atingir eficiências das células acima de 10 %.

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

28 de abril de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310479127 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho n.º 4433/2017
No âmbito da requalificação dos equipamentos desportivos do Estádio 

Universitário, a Universidade de Coimbra pretende proceder à conversão 
do campo pelado existente em campo de relva sintética, dotando -o de 
uma base adequada, um sistema de rega e sistema de drenagem periférica, 
bem como marcações para a prática de Futebol de 11 e de Futebol de 7 
e outras valências não existentes no momento, que permitirão moder-
nizar e adequar este equipamento desportivo para a prática desportiva.

O encargo base do procedimento ascende a 530.000,00€, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor de 6 %, pelo que torna -se necessário proceder 
à abertura de procedimento pré -contratual, por concurso público, nos 
termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º e dos artigos 130.º 
e seguintes do Código dos Contratos Públicos (Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro).

Atento o prazo para apresentação de propostas (30 dias), atenta a 
tramitação normal do concurso, atento, também, o prazo de 180 dias, 
definido no Caderno de Encargos para a empreitada de reabilitação e 
conversão do campo pelado em campo de relva sintética do Estádio 
Universitário, bem como a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 
os encargos decorrentes da execução de tal contrato terão lugar nos anos 
de 2017 e 2018 não se concretizando apenas no ano da realização do 
procedimento relativo à despesa. Assim torna -se necessário proceder 
à repartição plurianual do encargo financeiro estimado resultante do 
contrato a celebrar, naqueles anos económicos, a saber:

Ano de 2017, o montante de 265.000,00 €, a que acresce IVA à taxa 
de 6 %;

Ano de 2018, o montante de 265.000,00 €, a que acresce IVA à taxa 
de 6 %;

Considerando que a Universidade de Coimbra:
i) Enquanto instituição de ensino superior pública portuguesa, é um 

organismo dotado de um regime especial de autonomia administrativa e 
financeira, nos termos do artigo 94.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, 
com a redação dada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho;

ii) Não tem pagamentos em atraso, nos termos do artigo 14.º do Decreto-
-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n.os 64/2012, de 
20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto -Lei 
n.º 99/2015, de 2 de junho;

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, a abertura de procedimento relativo a despesas 
que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, 
não pode ser efetivada sem autorização prévia a conferir por portaria 
conjunta do Ministro das Finanças e da Tutela.

Assim, considerando que esta publicação se insere no âmbito da 
competência que entretanto me foi delegada, pelo Ministro das Finanças 
e pelo Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, pelo Des-
pacho n.º 3628/2016, de 17 de fevereiro de 2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março de 2016, cumpridos que 
se encontram os demais requisitos previstos na lei, determino que seja 
publicado o presente despacho, com vista ao cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cumpridos 
que se encontram os demais requisitos previstos na lei, atrás enunciados, 
e que servem de base à abertura do procedimento.

Nestes termos e na medida em que:
i) Os encargos máximos decorrentes da execução do contrato não 

ultrapassem a importância de 530.000,00€, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor de 6 %;

ii) O encargo emergente do contrato se encontra devidamente inscrito 
no orçamento da Universidade de Coimbra — Receita própria do ano, 
na rubrica de classificação económica D.07.01.04.B0, e a inscrever no 
ano de 2018, no orçamento da Universidade de Coimbra;

Autorizo o procedimento para a empreitada de reabilitação e con-
versão do campo pelado em relva sintética do Estádio Universitário 
da Universidade de Coimbra, nos termos e condições atrás enun-
ciadas.

O presente despacho produz efeitos à data da sua publicação.
2 de maio de 2017. — O Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. 

Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho Silva.
310489796 

 Despacho n.º 4434/2017
O património da Universidade de Coimbra é constituído por edifícios 

classificados como monumentos nacionais, como é o caso do Palácio 
de São Marcos.

É preocupação desta instituição a preservação do seu património, em 
especial do património histórico.

Nesta medida, pretende -se promover a recuperação das coberturas e 
fachadas da Igreja e do Claustro do Palácio de São Marcos, por meio 
da competente empreitada de execução.

O encargo base do procedimento ascende a 338.000,00€, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor de 23 %, pelo que torna -se necessário proceder 
à abertura de procedimento pré -contratual, por concurso público, nos 
termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º e dos artigos 130.º 
e seguintes do Código dos Contratos Públicos (Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro).

Atento o prazo para apresentação de propostas (30 dias), atenta a 
tramitação normal do concurso, atento, também, o prazo de 240 dias, 
definido no Caderno de Encargos para a empreitada de recuperação das 
coberturas e fachadas da igreja e do claustro do Palácio de S. Marcos, os 
encargos decorrentes da execução de tal contrato terão lugar nos anos 
de 2017 e 2018 não se concretizando apenas no ano da realização do 
procedimento relativo à despesa. Assim torna -se necessário proceder 
à repartição plurianual do encargo financeiro estimado resultante do 
contrato a celebrar, naqueles anos económicos, a saber:

Ano de 2017, o montante de 169.000,00 €, a que acresce IVA à taxa 
de 23 %;

Ano de 2018, o montante de 169.000,00 €, a que acresce IVA à taxa 
de 23 %;

Considerando que a Universidade de Coimbra:
i) Enquanto instituição de ensino superior pública portuguesa, é um 

organismo dotado de um regime especial de autonomia administrativa e 
financeira, nos termos do artigo 94.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, 
com a redação dada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho;

ii) Não tem pagamentos em atraso, nos termos do artigo 14.º do Decreto-
-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n.os 64/2012, de 
20 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto -Lei 
n.º 99/2015, de 2 de junho;

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, a abertura de procedimento relativo a despesas 
que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, 
não pode ser efetivada sem autorização prévia a conferir por portaria 
conjunta do Ministro das Finanças e da Tutela.

Assim, considerando que esta publicação se insere no âmbito da 
competência que entretanto me foi delegada, pelo Ministro das Finanças 
e pelo Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, pelo Des-
pacho n.º 3628/2016, de 17 de fevereiro de 2016, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março de 2016, cumpridos que 
se encontram os demais requisitos previstos na lei, determino que seja 
publicado o presente despacho, com vista ao cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cumpridos 
que se encontram os demais requisitos previstos na lei, atrás enunciados, 
e que servem de base à abertura do procedimento.

Nestes termos e na medida em que:
i) Os encargos máximos decorrentes da execução do contrato não 

ultrapassem a importância de 338.000,00€, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor de 23 %;

ii) O encargo emergente do contrato se encontra devidamente ins-
crito no orçamento da Universidade de Coimbra — Receita própria 
do ano, na rubrica de classificação económica D.07.01.03.B0.B0, 
e a inscrever no ano de 2018, no orçamento da Universidade de 
Coimbra;


