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Biologia com vista à promoção, administração e divulgação da ciência, 
no âmbito do Programa Integrado de IC&DT “Valorização Inteligente 
de Recursos Biológicos Marinhos Endógenos num Clima em Mudança” 
(Centro-01-0145-FEDER-000018). Para além destas tarefas, o inves-
tigador a contratar participará na orientação de alunos de graduação 
e pós-graduação e em atividades de extensão e de disseminação do 
conhecimento.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio 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.

310523628 

 Aviso (extrato) n.º 6132/2017

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 -16 -ARH/2017 de âmbito internacio-
nal, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exercício de 
atividades de investigação científica na área científica de Química, no 
âmbito do projeto pAge: Agregação proteica ao longo da vida (Centro-
-01 -0145 -FEDER -000003), com experiência demonstrada em síntese 
orgânica, nomeadamente na síntese de fluoróforos, e na caracterização 
de propriedades optoelectrónicas de compostos orgânicos.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio 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.

310523263 

 Aviso (extrato) n.º 6133/2017

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-23-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 
Biologia com vista ao uso de mesocosmos em ecotoxicologia marinha 
de poluentes emergentes, no âmbito do Programa Integrado de IC&DT 
“Valorização Inteligente de Recursos Biológicos Marinhos Endógenos 
num Clima em Mudança” (Centro-01-0145-FEDER-000018). Para 
além destas tarefas o investigador a contratar participará na orientação 
de alunos de graduação e pós-graduação e em atividades de extensão e 
de disseminação do conhecimento.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio 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.

310523652 

 Aviso (extrato) n.º 6134/2017

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-24-ARH/2017, de 
âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado 
para o exercício de atividades de investigação científica na(s) área(s) 
científica(s) de Biologia com vista ao uso de mesocosmos em Ecologia 
Aplicada de recursos marinhos em cenário de alterações climáticas, no 
âmbito do Programa Integrado de IC&DT “Valorização Inteligente de 
Recursos Biológicos Marinhos Endógenos num Clima em Mudança” 
(Centro-01-0145-FEDER-000018). Para além destas tarefas, o inves-
tigador a contratar participará na orientação de alunos de graduação 
e pós-graduação e em atividades de extensão e de disseminação do 
conhecimento.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio 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.

310523677 

 Aviso (extrato) n.º 6135/2017

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 -20 -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 
Ciências e Tecnologias da Comunicação com vista ao desenvolvimento, 
coordenação e gestão de trabalhos de investigação, nas dimensões te-
órica, aplicada e de divulgação científica, relacionados com o papel de 
mediação dos média digitais na inovação territorial, as dinâmicas de 
participação, formal e informal, e as estratégias de comunicação dos 
diferentes agentes envolvidos na inovação territorial, no âmbito do 
Programa Integrado de IC&DT “CeNTER — Redes e Comunidades 
para a Inovação Territorial” (CENTRO -01 -0145 -FEDER -000002). Para 
além destas tarefas, o investigador a contratar participará na orientação 
de alunos de graduação e pós -graduação e em atividades de extensão e 
de disseminação do conhecimento.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio 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.

310523458 

 Aviso (extrato) n.º 6136/2017

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, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -17 -ARH/2017 de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o 
exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Química, no âmbito do projeto pAge: Agregação proteica ao longo da 
vida (Centro -01 -0145 -FEDER -000003), com experiência demonstrada 
em síntese orgânica, nomeadamente no desenvolvimento de novos mé-
todos de síntese e transformação de compostos orgânicos.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio 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.

310523311 

 Aviso (extrato) n.º 6137/2017

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-35-ARH/2017, de âmbito internacio-
nal, para recrutamento de um lugar de Doutorado para o exercício de 
atividades de investigação científica nas áreas científicas de Economia, 
Planeamento Regional e Urbano, Modelação e investigação operacional, 
Gestão, Ambiente, Turismo, Engenharia civil, Arquitetura, no projeto 
de investigação científica SPLACH — Spatial planning for change 
(POCI-01-145-FEDER-16431), com vista ao exercício de funções de:
a) apoio à coordenação do projeto; b) integração dos elementos produ-
zidos pela equipa científica da Universidade de Aveiro e de ligação com 
as restantes instituições envolvidas; e c) produção científica no âmbito 
do projeto, de acordo com as orientações definidas conjuntamente pela 
equipa. Este trabalho é financiado pelos Fundos Europeus Estruturais e 
de Investimento (FEEI) através do Programa Operacional Competitivi-


