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janeiro de 2018, do artigo 46.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e na sequência do disposto no Despacho VRT -RJM -24/2018, 
de 4 de abril de 2018, subdelego a competência para presidir aos júris 
de provas de doutoramento da Escola de Medicina, nas minhas faltas 
e impedimentos, nos professores catedráticos em regime de tenure, a 
seguir identificados:

Maria Cecília Lemos Pinto Estrela Leão
Jorge Manuel Rolo Pedrosa
Joana Almeida Santos Pacheco Palha
Jorge Manuel Nunes Correia Pinto

A presente subdelegação de competência produz efeitos a partir da data 
da sua publicação no Diário da República, considerando -se ratificados 
os atos entretanto praticados na matéria agora subdelegada.

26 de abril de 2018. — O Presidente da Escola de Medicina, Nuno 
Jorge Carvalho Sousa (Prof. Cat.).

311234784 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Despacho n.º 4561/2018
Por despacho de 2018 -04 -13 da Senhora Subdiretora para o Conse-

lho Científico, Professora Doutora Maria da Graça Madeira Martinho 
proferido por delegação:

Nomeados os docentes a seguir indicados para fazerem parte do 
júri para apreciação do pedido de reconhecimento de habilitações 
ao grau de mestre, apresentado pelo Lic. Fernando Ferreira da Silva 
Júnior.

Presidente: Doutora Maria Júlia Fonseca de Seixas, Professora Au-
xiliar com Agregação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

Vogais:
Doutor João António Muralha Ribeiro Farinha, Professor Auxiliar 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa;

Doutora Margarida Angélica Pires Pereira Esteves, Professora As-
sociada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa;

Doutor Miguel José das Neves Pires Amado, Professor Associado do 
Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

16 de abril de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor Fernando José Pires 
Santana.
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 Faculdade de Direito

Despacho n.º 4562/2018
Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa e 

nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 31.º do Estatuto da 
Carreira Docente Universitária, na sua versão atual, foi autorizada a 
celebração de contratos de trabalho em funções públicas a termo certo, 
no 2.º semestre do ano letivo de 2016/2017, com os seguintes profes-
sores convidados:

Doutor José Alberto Rebelo dos Reis Lamego, na categoria de pro-
fessor associado convidado, do 1.º escalão, índice 220, em regime de 
tempo parcial a 40 %, pelo período de cinco meses, com início a 13 de 
fevereiro de 2017 e término a 12 de julho de 2017;

Doutor António Duarte Amaro, na categoria de professor associado 
convidado, do 1.º escalão, índice 220, em regime de tempo parcial a 
25 %, pelo período de cinco meses, com início a 13 de fevereiro de 2017 
e término a 12 de julho de 2017;

Doutora Teresa Maria Quintela de Brito Prazeres da Silva, na categoria 
de professora auxiliar convidada, do 1.º escalão, índice 195, em regime 
de tempo parcial a 25 %, pelo período de cinco meses, com início a 13 
de fevereiro de 2017 e término a 12 de julho de 2017;

Doutora Ana Bárbara Pina de Morais de Sousa e Brito, na categoria de 
professora auxiliar convidada, do 1.º escalão, índice 195, pelo período 
de cinco meses, em regime de tempo parcial a 50 %, com início a 13 
de fevereiro de 2017 e término a 12 de julho de 2017;

Doutor José Octávio Serra Van -Dúnem, na categoria de professor 
associado convidado, do 1.º escalão, índice 220, em regime de tempo 
parcial a 25 %, pelo período de cinco meses, com início a 13 de fevereiro 
de 2017 e término a 12 de julho de 2017;

Doutor Pedro Rebelo Botelho Alfaro Velez, na categoria de professor 
auxiliar convidado, do 1.º escalão, índice 195, em regime de tempo par-
cial a 20 %, pelo período de cinco meses, com início a 13 de fevereiro 
de 2017 e término a 12 de julho de 2017;

Licenciado Mirko Stefanovic, na categoria de professor auxiliar con-
vidado, do 1.º escalão, índice 195, em regime de tempo parcial a 25 %, 
pelo período de cinco meses, com início a 13 de fevereiro de 2017 e 
término a 12 de julho de 2017.

31 de janeiro de 2017. — A Diretora, Prof.ª Doutora Teresa Pizarro 
Beleza.

311302612 

 Instituto de Tecnologia Química
e Biológica António Xavier

Aviso (extrato) n.º 6063/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -018/DL/2018
Por despacho reitoral de 10 de abril de 2018 foi autorizada a abertura 

de um procedimento concursal de seleção internacional, nos termos do 
disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, para 
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 

desenvolvimento das atividades de Gestão de Ciência virem sendo 
exercidas pelo bolseiro de pós doutoramento, detentor de bolsa FCT, 
referência 043/BPD/2015, e 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 gestão de ciência pelo bolseiro de pós 
doutoramento nos termos do mencionado preceito normativo, a decisão 
de abertura do concurso fica sem qualquer efeito caso o bolseiro, detentor 
da bolsa acima referida, 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 Biologia;
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 44 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 -018 -dl -2018.

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