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 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.
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 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 5871/2017
Por despacho exarado, a 02/11/2016, pelo Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e 
Silva, no uso de competência própria, foi autorizada a contratação 
da Doutora Helena Maria dos Santos Gervásio e celebrado con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
em período experimental, como Professora Auxiliar em regime de 
dedicação exclusiva com o posicionamento remuneratório entre o 
53.º e o 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12, a que corresponde 
a remuneração de €3.191,82.

A contratação, com início a 01/09/2017, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
um posto de trabalho na categoria de Professor Auxiliar, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções no 
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia, aberto por Edital n.º 684/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 146 de 29 de julho.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
18 de abril de 2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos, Elsa Marques.
310478358 

 Aviso (extrato) n.º 5872/2017
Por despacho exarado, a 02/03/2017, pelo Reitor da Universidade 

de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, 
no uso de competência própria, foi autorizada a contratação do Doutor 
Carlos Alberto da Silva Rebelo e celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado, em regime de tenure, como 
Professor Associado em dedicação exclusiva com o posicionamento 
remuneratório entre o 69.º e o 70.º níveis remuneratórios da Tabela Re-
muneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12, 
a que corresponde a remuneração de €4.010,24.

A contratação, com início a 15/04/2017, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
um posto de trabalho na categoria de Professor Associado, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções no 
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia, aberto por Edital n.º 1177/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 250 de 23 de dezembro.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
18/04/2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Huma-

nos, Elsa Marques.
310478114 

 Aviso (extrato) n.º 5873/2017
Torna-se público que, por despacho do Magnífico Reitor exarado a 

25/04/2017, ao abrigo da competência conferida pela alínea j) do n.º 1 
do artigo 49.º dos Estatutos da Universidade de Coimbra, homologados 
pelo Despacho Normativo n.º 43/2008, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 168, de 1 de setembro de 2008, e nos termos dos artigos 23.º 
e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de 
abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro, n.º 68/2013, de 29 de agosto e 
n.º 128/2015, de 03 de setembro, foi autorizada a renovação da comissão 
de serviço, do Eng. Mário Jorge Alvarenga Teles do Carvalhal, no cargo 
de direção intermédia de 1.º grau, como Diretor do Serviço de Gestão 
do Edificado, Segurança e Ambiente do Centro de Serviços Comuns da 
Administração da Universidade de Coimbra, com efeitos a 30/05/2017.

28 de abril de 2017. — A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos, Elsa Marques.

310478188 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Aviso n.º 5874/2017
Torna -se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-

-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, foi registada 
pela Direção -Geral do Ensino Superior com o número R/A -Ef 
1714/2011/AL01, de 23 de fevereiro de 2017, a alteração do ciclo de 
estudos conducente ao grau de mestre em Arquitetura Paisagística, 
a que se refere o Despacho n.º 6329/2010, publicado no Diário 
de República, 2.ª série, n.º 69, de 9 de abril, e pela Declaração 
de Retificação n.º 114/2010, publicada no Diário da República, 
n.º 112, de 11 de junho.

Ao abrigo do artigo 80.º do decreto -lei supramencionado, determino, 
no uso de delegação de competências, que se proceda à publicação, 
em anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos do curso agora 
alterado, os quais entram em funcionamento a partir do ano letivo de 
2017-2018.

21 de abril de 2017. — A Vice -Reitora, Ausenda de Cáceres 
Balbino.

ANEXO

1 — Estabelecimento de ensino: Universidade de Évora
2 — Unidade orgânica: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 — Grau ou diploma: Mestre
4 — Ciclo de estudos: Arquitetura Paisagística
5 — Área científica predominante: Arquitetura e Urbanismo
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120
Curso de Mestrado (componente curricular): 75 ECTS
Curso de Especialização (aproveitamento ao 1.º ano do plano de 

estudos): 60 ECTS
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 2 Anos
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de per-

cursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não 
aplicável

9 — Estrutura curricular:

QUADRO N.º 1 

Áreas científicas Sigla

Créditos

Obrigatórios Opcionais

Artes e Técnicas da Paisagem  . . . . . ATP 88 3,5
Artes Visuais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . AV 3,5  
Ciências do Ambiente e Ecologia . . . CAE 1,5  
Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECO 4,5
Engenharia Rural . . . . . . . . . . . . . . . ER 2,5
Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIL 5
Sociologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOC 1,5
Grupo I — Ciências Sociais e Humanas ANT,

ARQ,
ARQUE,

CJ,
ECO,

HART, 
HIS, PC, 

PSI,
SOC a) 5

Grupo II — Técnico Científico  . . . . AGR,
CAE,
CBIO,

ER,
ERH,
GEO,
GEOC b) 5

Subtotal . . . . . . . . . . 106,5 13,5

Total  . . . . . . . . . . . . 120

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.

310503823 


