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dato/a é obtida pela soma das pontuações do júri divididas pelo número 
de elementos do júri.

d) No caso de não haver entrevista, a classificação final será igual à 
classificação obtida na avaliação curricular.

e) Em caso de empate, a decisão de desempate caberá ao presidente 
do júri.

f) Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, candi-
datos com deficiência têm preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar na carta de motivação, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção.

11 — Em conformidade com o artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, o Júri tem a seguinte composição:

Presidente do júri: Doutor José Alexandre de Gusmão Rueff Tavares; 
Professor Catedrático; Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Nova de Lisboa;

1.º Vogal efetivo: Doutor João Manuel Lopes Borges Lavinha; Inves-
tigador Principal; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

2.º Vogal efetivo: Doutor António Sebastião Rodrigues, Professor 
Auxiliar; Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa;

1.º Vogal suplente: Doutora Maria João Aleixo da Silva, Investigadora 
Auxiliar, Departamento de Genética Humana, Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge;

2.º Vogal suplente: Doutora Maria Aldina Lopes Brás, Professora 
Auxiliar; Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa.

12 — Notificação de candidatos:
Os candidatos são notificados por correio eletrónico.
13 — A lista de ordenação dos candidatos bem como a homologação 

da deliberação final do Júri são disponibilizadas na página eletrónica da 
NOVA Medica School | Faculdade de Ciências Médicas.

14 — Prazo de candidatura:
As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos referidos 

no ponto 9 do presente Aviso, devem ser apresentadas no prazo de 30 dias 
úteis a contar do dia imediato ao da publicação deste Aviso no Diário da 
República, devendo ser enviadas por e -mail, indicando a referência em 
Titulo para o endereço eletrónico ec.applications@nms.unl.pt.

15 — O presente Aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público, 
em www.bep.gov.pt, no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no 
Diário da República, bem como na página eletrónica do Eracareers.: 
www.eracareers.pt e na página eletrónica da NOVA Medica School | Fa-
culdade de Ciências Médicas.

16 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente 
Aviso, o procedimento concursal rege -se, designadamente, pelas dis-
posições constantes no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, al-
terado pela Lei n.º 57/1017 de 19 de junho, no Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, na Constituição da República Por-
tuguesa e no Código do Procedimento Administrativo.

17 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso:
A NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, unidade 

orgânica da Universidade NOVA de Lisboa promove ativamente uma 
política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum 
candidato pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, 
de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação 
familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, pa-
trimónio genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doen ça 
crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, 
língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

1 de junho de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Jaime da Cunha 
Branco.

311395504 

 Aviso n.º 8266/2018

Procedimento concursal de seleção internacional para a contra-
tação de um Doutorado ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, 
de 19 de julho.
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º, do Decreto -Lei 

n.º 57/2016, de 29 de agosto, torna -se público que por despacho reitoral 
de 10 de abril de 2018 foi autorizada a abertura de um procedimento 
concursal de seleção internacional para o 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, em regime de contrato de trabalho a termo incerto, ao 
abrigo do Código do Trabalho, na Universidade Nova de Lisboa — Nova 
Medical School | Faculdade de Ciências Médicas.

2 — O procedimento concursal é aberto ao abrigo do n.º 1 do ar-
tigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto alterado pela Lei 
n.º 57/2017, de 19 de junho, para o desempenho das funções realizadas 
por bolseiros doutorados que cumpram os requisitos de elegibilidade, 
com o seguinte enquadramento e requisitos de candidatura:

3 — Enquadramento:
a) A decisão de abertura do procedimento concursal é suscitada pelo 

facto de a Doutora Mónica Alexandra Roxo da Cruz Rosa Iglésias exe-
cutar funções de pós -doutorada, financiada por bolsa iNOVA4Health 
com a referência CEDOC/2016/04 preenchendo as condições constantes 
do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela 
Lei n.º 57/1017 de 19 de junho.

b) Tendo em conta que a causa legal da decisão de abertura do concurso 
é o exercício de atividades de investigação científica pela Doutora Mó-
nica Alexandra Roxo da Cruz Rosa Iglésias nos termos do mencionado 
preceito normativo, a decisão de abertura do concurso fica sem qualquer 
efeito caso a Doutora Mónica Alexandra Roxo da Cruz Rosa Iglésias 
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 Nova 
Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
Lisboa e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, habilitando o finan-
ciamento e o correspondente cabimento orçamental.

4 — Requisitos gerais da candidatura:
a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 

Doutor em Bioquímica;
b) Detentores (as) de um currículo científico e profissional que revele 

um perfil adequado à atividade a desenvolver.

Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino 
superior estrangeira, tem de respeitar o estabelecido no Decreto -Lei 
n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo o cumprimento de quaisquer 
formalidades aí estabelecidas ocorrer até à data do termo do prazo para 
a candidatura.

5 — Requisitos específicos da candidatura:
a) Doutoramento na área de Bioquímica;
b) Experiência de investigação mínima de 6 anos, após o doutora-

mento, na área dos Mecanismos Moleculares de Doenças Humanas que 
afetam tecidos epiteliais, em particular na Doença Poliquística Renal 
Autossómica Dominante e Fibrose Quística;

c) Experiência comprovada com publicações científicas na área re-
ferida no ponto b, incluindo publicações como autor correspondente 
e/ou último autor;

d) Experiência nas técnicas de:
Utilização dos seguintes modelos de estudo — peixe zebra, linhas de 

células de mamífero e amostras humanas;
Técnicas de avaliação da expressão de genes ao nível transcricional 

(qPCR e hibridação in situ) e ao nível proteico (western -blot, imuno-
precipitação, imunofluorescência e imunohistoquímica);

Microscopia confocal: amostras fixadas e live imaging em células em 
cultura vivas e em embriões de peixe zebra;

Técnicas de manipulação da expressão de genes alvo por microinjeção 
de morpholinos e mRNA em embriões de peixe zebra e transfecção de 
células animais;

Experiência prévia em análise de transcriptomas por microarrays e 
de proteomas por eletroforese bidimensional e espetrometria de massa 
será uma vantagem;

e) Experiência na orientação e/ou coorientação de estudantes de 
mestrado e doutoramento;

f) Participação em projetos de investigação translacional (básica/clí-
nica) com financiamento externo;

g) Experiência como Responsável de projetos desta natureza;
h) Experiência na coordenação da interação entre os médicos e demais 

investigadores envolvidos no projeto;
i) Bons conhecimentos de Língua Inglesa.

6 — Funções a desempenhar:
a) Realização de atividades de investigação científica nas áreas acima 

indicadas e afins;
b) Captação de financiamento externo;
c) Coordenação de projetos nacionais e internacionais;
d) Orientação e/ou coorientação de estudantes de Mestrado e Dou-

toramento;
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e) Participação na vida do instituto, nomeadamente nas atividades 
de divulgação de ciência.

7 — Contratação:
A contratação é efetuada através de contrato de trabalho a termo 

resolutivo incerto nos termos do Código de Trabalho, como Doutorado, 
sendo remunerado de acordo com o nível remuneratório 33 da tabela 
remuneratória única (TRU), nos termos do artigo 5.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro.

8 — Local de trabalho:
O local de trabalho situa -se nas instalações do Centro de Estudos 

de Doenças Crónicas (CEDOC), UNL — NMS | FCM, Rua Câmara 
Pestana n.º 6, 1150 -082 Lisboa.

9 — Documentos que devem instruir a candidatura:
i) Carta de motivação;
ii) Plano de investigação futura;
iii) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, onde constem, 

nomeadamente, as funções que exerce e as que desempenhou anterior-
mente com indicação dos correspondentes períodos;

iv) Cópia de certificado ou diploma;
v) Outros documentos relevantes para a avaliação da adequação do 

perfil solicitado.

10 — Métodos de seleção e definição das respetivas ponderações:
a) A avaliação curricular é expressa numa escala numérica de 0 a 20 e 

terá em conta os elementos i), ii) e iii) definidos acima, com a seguinte 
ponderação: a) carta de motivação (10 %); b) plano de investigação 
futuro (40 %), c) Curriculum vitae detalhado (50 %).

b) Caso o júri considere necessário, os três candidatos melhor posicio-
nados serão chamados a entrevista individual. Neste caso, a avaliação cur-
ricular terá ponderação de 60 % e a entrevista terá ponderação de 40 %.

c) A classificação final de cada candidato é obtida pela soma das 
pontuações do júri divididas pelo número de elementos do júri.

d) No caso de não haver entrevista, a classificação final será igual à 
classificação obtida na avaliação curricular.

e) Em caso de empate, a decisão de desempate caberá ao presidente 
do júri.

f) Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, candi-
datos com deficiência têm preferência em igualdade de classificação, 
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos 
devem declarar na carta de motivação, sob compromisso de honra, o 
respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de 
comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção.

11 — Em conformidade com o artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, o Júri tem a seguinte composição:

Presidente do júri: Doutor António Jacinto, Professor Catedrático 
Convidado, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade NOVA de Lisboa;

1.º Vogal efetivo: Doutora Susana Santos Lopes, Investigadora FCT 
(Nível inicial), NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade NOVA de Lisboa;

2.º Vogal efetivo: Doutor Duarte Custal Ferreira Barral, Investigador 
FCT (Nível de desenvolvimento), NOVA Medical School | Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa;

1.º Vogal suplente: Doutor Miguel Seabra, Professor Catedrático, 
NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas da Universi-
dade NOVA de Lisboa;

2.º Vogal suplente: Doutora Cláudia Guimas de Almeida Gomes, 
Investigadora FCT (Nível inicial), NOVA Medical School | Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa.

12 — Notificação de candidatos:
Os candidatos são notificados por correio eletrónico.
13 — A lista de ordenação dos candidatos bem como a homologação 

da deliberação final do Júri são disponibilizadas na página eletrónica da 
NOVA Medica School | Faculdade de Ciências Médicas.

14 — Prazo de candidatura:
As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos referidos 

no ponto 9 do presente Aviso, devem ser apresentadas no prazo de 30 dias 
úteis a contar do dia imediato ao da publicação deste Aviso no Diário da 
República, devendo ser enviadas por e -mail, indicando a referência em 
Titulo para o endereço eletrónico ec.applications@nms.unl.pt.

15 — O presente Aviso é publicitado na Bolsa de Emprego Público, 
em www.bep.gov.pt, no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no 
Diário da República, bem como na página eletrónica do Eracareers.: 
www.eracareers.pt e na página eletrónica da NOVA Medica School | Fa-
culdade de Ciências Médicas.

16 — Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente 
Aviso, o procedimento concursal rege -se, designadamente, pelas dis-

posições constantes no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, al-
terado pela Lei n.º 57/1017 de 19 de junho, no Decreto Regulamentar 
n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, na Constituição da República Por-
tuguesa e no Código do Procedimento Administrativo.

17 — Política de não discriminação e de igualdade de acesso:
A NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, unidade 

orgânica da Universidade NOVA de Lisboa promove ativamente uma 
política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que nenhum 
candidato pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, 
de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação 
familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, do-
ença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, 
língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

1 de junho de 2018. — O Diretor, Professor Doutor Jaime da Cunha 
Branco.

311394979 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Aviso (extrato) n.º 8267/2018
Por despacho de 6 de junho de 2018 do Vice -Presidente do Instituto 

Politécnico de Bragança, foi homologada a lista de classificação e orde-
nação final, respeitante ao procedimento concursal, para recrutamento de 
1 lugar de doutorado para a atividade de investigação na área científica 
de Química, em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo 
Certo pelo prazo de três anos, para o Instituto Politécnico de Bragança, 
aberto pelo Aviso n.º 5501/2018 de 23 de abril de 2018, registado na 
Bolsa de Emprego Público sob a referência OE201804/0798, publicado 
no site da Internet da Fundação para a Ciência e Tecnologia e no Portal 
do IPB, para a comunidade. 

Ordem Nome CF

1.º José Virgílio Santulhão Pinela . . . . . . . . . . . . 16,07
2.º Cláudia Andreia Teixeira dos Santos . . . . . . . 7,03

 7 de junho de 2018. — A Administradora do Instituto Politécnico de 
Bragança, Elisabete Vicente Madeira.

311409355 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho (extrato) n.º 5995/2018
Faz -se público que no passado dia 11 de abril de 2018 tomou posse 

perante o Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Professor Dou-
tor Jorge Manuel dos Santos Conde, o Professor Coordenador, Doutor 
Rui Jorge da Silva Antunes, eleito Presidente da Escola Superior de 
Educação de Coimbra nos termos do disposto na alínea c) do artigo 14.º 
dos Estatutos da Escola Superior de Educação de Coimbra, publicados 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 5 de agosto de 2009.

11.04.2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, 
Jorge Manuel dos Santos Conde.

311405248 

 Despacho (extrato) n.º 5996/2018
Faz-se público que no passado dia 11 de abril de 2018 tomou posse pe-

rante o Presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra, Professor 
Doutor Rui Jorge da Silva Antunes, a Professora Adjunta, Doutora Sofia 
de Lurdes Rosas da Silva, nomeada Vice -Presidente da Escola Superior 
de Educação de Coimbra, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º dos Estatutos 
da Escola Superior de Educação de Coimbra, publicados no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 150, de 5 de agosto de 2009.

11.04.2018. — O Presidente da Escola Superior de Educação de 
Coimbra, Professor Doutor Rui Jorge da Silva Antunes.

311405289 

 Despacho (extrato) n.º 5997/2018
Faz-se público que no passado dia 11 de abril de 2018 tomou posse 

perante o Presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra, 


