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Horas de trabalho

Créditos
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(7)Total

(4)

Contacto (5)

T TP PL TC S E OT O

 Princípios de Toxicologia  . . . Bq Semestre 1  . . . 84 24 4       3
 Glicobiologia e Doença  . . . B Semestre 1  . . . 84 18  9      3
 Biologia Sintética e de Sis-

temas A.
B Semestre 2  . . . 84 20 6   2    3

 Efeitos Biológicos da Radiação Bf Semestre 2  . . . 84 12 8   6  5  3
 Bioquímica Estrutural A  . . . Bf Semestre 2  . . . 168 24 14 10  10  6  6
 Bionanotecnologia . . . . . . . Bt Semestre 2  . . . 168  36 12  6  6  6
 Bioética  . . . . . . . . . . . . . . . CHS Semestre 2  . . . 84  14   13  4  3
 Imunologia Molecular  . . . . B Semestre 2  . . . 84 20 4   4    3
 Biofármacos . . . . . . . . . . . . Bt Semestre 2  . . . 84 14 6 8      3
 Genética Humana. . . . . . . . B Semestre 2  . . . 84 28        3
 Empreendedorismo  . . . . . . CHS Semestre 2  . . . 84  45       3

 311390952 

 Instituto de Tecnologia Química e Biológica
António Xavier

Aviso (extrato) n.º 8620/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e Contratação 
de Doutorado

Ref. DL 57 -029/DL/2018
Por despacho reitoral de 23 de maio 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 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto inti-
tulado Mechanisms of post -transcriptional regulation of Xbp1 during 
ER stress by RNA binding Proteins virem sendo exercidas pelo bol-
seiro de pós doutoramento, detentor da bolsa FCT, referência SFRH/
BPD/93893/2013, 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 con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica 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, especialidade Biologia Molecular;
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 33 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 ele-

trónica 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 -029 -dl -2018.

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

311422996 

 Aviso (extrato) n.º 8621/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
 e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -032/DL/2018
Por despacho reitoral de 23 de maio 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 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto in-
titulado Reverting the carbon cycle: from CO2 to diesel virem sendo 
exercidas pelo bolseiro de pós doutoramento, detentor da bolsa FCT, 
referência SFRH/BPD/111100/2015, e preenchendo as condições cons-
tantes 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 con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica 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 Bioquímica;
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 33 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.
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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 -032 -dl -2018.

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

311423019 

 Aviso (extrato) n.º 8622/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -041/DL/2018
Por despacho reitoral de 23 de maio 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 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto intitu-
lado Compreender os mecanismos moleculares do desenvolvimento de 
sementes de leguminosas, sua germinação, resposta a stress abióticos e 
“priming” virem sendo exercidas pelo bolseiro de pós doutoramento, de-
tentor da bolsa FCT, referência SFRH/BPD/108032/2015, 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 con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica 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, especialidade 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 33 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 pá-
gina 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 -041 -dl -2018.

8 de junho de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor Cláu-
dio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311423076 

 Aviso (extrato) n.º 8623/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e Contratação
 de Doutorado

Ref. DL 57 -042/DL/2018
Por despacho reitoral de 23 de maio 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 

facto das atividades de investigação científica relativas ao projeto in-
titulado The effect of oxidative stress in cork oak genome integrity: 
how do genetic/epigenetic changes modulate cork development?virem 
sendo exercidas pelo bolseiro de pós doutoramento, detentor da bolsa 
FCT, referência SFRH/BPD/86742/2012, 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 con-
curso é o exercício de atividades de investigação científica 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, especialidade Biologia Molecular;
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 33 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 -042 -dl -2018.

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

311423092 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Deliberação n.º 724/2018

Deliberação do Conselho de Gestão

Extensão de Encargos
A Universidade do Porto pretende contratar uma empreitada tendo em 

vista a reabilitação e ampliação dos equipamentos desportivos e edifícios 
de apoio de todo o complexo do Estádio Universitário.

Considerando que a referida empreitada tem associada uma dotação 
de 2.569.835,39 Euros, ao qual acresce IVA à taxa de 23 %;

Considerando que a concretização de tal processo de contratação dará 
origem a encargos orçamentais em mais de um ano económico, prevendo-
-se um prazo máximo de 300 dias a contar da data da sua consignação ou 
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação 
do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior, 
deverá cumprir -se o disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e 
no Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;

Considerando que os encargos para cumprimento das obrigações 
contratuais serão suportados por verbas inscritas e a inscrever nas ru-
bricas adequadas, em fontes de financiamento de receitas próprias do 
seu orçamento e que esta entidade não tem quaisquer pagamentos em 
atraso;

Considerando que, à luz do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, em vigor por força do disposto na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a 
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 


