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PARTE E

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Aviso n.º 5867/2017

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 Psicologia, aberto por edital n.º 469/2016, 
publicado no Diário da República, n.º 109, 2.ª série, de 07 de junho, 
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/con-
cursos.

3 de maio de 2017. — A Administradora, Teresa Laureano.
310479362 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 313/2017

Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve, de 20 de janeiro 
de 2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Doutor Paulo Nuno de Magalhães Neves, 
na categoria de professor adjunto convidado, em regime de acumulação 
a 50%, para a Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Uni-
versidade do Algarve, no período de 01 de fevereiro de 2017 a 31 de 
janeiro de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
politécnico.

29 de março de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310446727 

 Contrato (extrato) n.º 314/2017
Por despacho de 11 de janeiro de 2017, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com o Licenciado Henrique Manuel do Carmo 
Pires, na categoria de Professor Adjunto convidado, em regime de tempo 
parcial a 57,5 % para a Escola Superior de Gestão de Hotelaria e Tu-
rismo da Universidade do Algarve, no período de 25 de março de 2017 
a 24 de março de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 185 da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior politécnico.

31 de março de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310446508 

 Contrato (extrato) n.º 315/2017
Por despacho de 11 de abril de 2017, do Reitor da Universidade do 

Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Licenciado José Joaquim Ruxa Quintas, 
na categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial 
a 45%, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da 
Universidade do Algarve, no período de 18 de abril de 2017 a 17 de 
agosto de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
politécnico.

18 de abril de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310446621 

 Contrato (extrato) n.º 316/2017
Por despacho de 8 de fevereiro de 2017, do Reitor da Universidade 

do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com a Mestre Aurora Brites Pereira David 
Coelho, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo 
parcial a 25 %, para a Escola Superior de Educação e Comunicação 
da Universidade do Algarve, no período de 8 de fevereiro de 2017 
a 31 de julho de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1, índice 100, da tabela remuneratória dos docentes do ensino 
superior politécnico.

19 de abril de 2017. — O Administrador, João Rodrigues.
310442669 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 5868/2017

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 pre-
sente publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -36 -ARH/2017, de 
âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado 
para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica de Eletrotecnia, subárea de Robótica, no âmbito do projeto 
RETIOT — «Utilização de Tecnologias de Reflectometria no me-
lhoramento da futura Internet das Coisas e Sistemas Ciber -Físicos», 
com vista à sua colaboração na especificação, desenvolvimento e 
implementação dos demonstradores de tecnologias de reflectometria. 
Estes demonstradores serão aplicados, mais especificamente, nas 
áreas de Robots Móveis e Autónomos e Deteção de Sinais Vitais. 
O local de trabalho será o IEETA — Instituto de Engenharia Eletró-
nica e Informática de Aveiro.

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

4 de maio de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310503856 

 Aviso (extrato) n.º 5869/2017

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 -31 -ARH/2017, 
de âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de Douto-
rado para o exercício de atividades de investigação científica na 
área científica de Engenharia Informática com vista à investigação 
e desenvolvimento de sistemas de gestão e supervisão holística, 
em particular soluções para comunicação integrada com gestão e 
processamento de dados em redes avançadas, no âmbito do Pro-
jeto de I&D SOCA, Smart Open Campus, Ref. CENTRO -01 -0145-
-FEDER -000010.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito 
eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico 
da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.
aspx?id=15052

4 de maio de 2017. — O Reitor, Professor Doutor Manuel António 
Cotão de Assunção.

310503791 

 Aviso (extrato) n.º 5870/2017

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 -32 -ARH/2017, 
de âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de Douto-
rado para o exercício de atividades de investigação científica nas 
áreas científicas de Engenharia Informática, Engenharia Eletrotéc-
nica, ou afins, no âmbito do projeto SOCA — Smart Open Campus, 
Centro -01 -0145 -FEDER -000010, em particular, contribuindo para 
o desenvolvimento de sistemas inteligentes de acompanhamento 
comportamental para aconselhamento, assim como de monitorização 
pessoal de saúde e bem -estar.


