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 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extrato) n.º 498/2018
Por despacho de 10 de agosto de 2017 da Vice -reitora, Professora Dou-

tora Ana Maria de Melo Sampaio de Freitas, em substituição do Reitor 
da Universidade do Algarve, foi autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo com o Mestre Gonçalo Dinis 
Cevadinha Caetano, na categoria de assistente convidado, em regime 
de acumulação a 30 %, para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade do Algarve, no período de 1 de setembro de 2017 a 31 de 
agosto de 2018, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário.

10 de janeiro de 2018. — O Administrador, João Rodrigues.
311427783 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 8788/2018

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 -69 -ARH/2018, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado Nível Ini-
cial para o exercício de atividades de gestão de ciência e tecnologia, 
nomeadamente na área de manutenção e operação de difractómetros 
de Raios -X de monocristal, na área científica de Química no âmbito do 
Laboratório Associado CICECO, POCI -01 -0145 -FEDER -007679 (FCT 
Ref. UID /CTM /50011/2013).

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

21 de maio de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311436069 

 Despacho (extrato) n.º 6300/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 123.º da Lei n.º 62/2007, de 

10 de setembro, dos artigos 23.º, n.º 3, alínea i), e 47.º dos Estatutos da 
Universidade de Aveiro, e dos artigos 13.º e 14.º do Regulamento dos Di-
rigentes da Universidade de Aveiro, Regulamento n.º 844/2010, de 28 de 
outubro, publicado no Diário da República n.º 223, 2.ª série, de 17 de 
novembro, com a Declaração de Retificação n.º 2630/2010, publicada 
no Diário da República n.º 247, 2.ª série, de 23 de dezembro, nomeio o 
Licenciado Jorge Manuel Pereira Baptista Lopes, como Administrador, 
em comissão de serviço nos termos do Código do Trabalho, a partir de 
18 de maio de 2018, convencionando -lhe a duração de um ano, findo 
o qual se acordará sobre a oportunidade de sua eventual continuidade 
atentas as circunstâncias e no quadro legal aplicável.

(Não carece de fiscalização prévia do T. C.)
18 de maio de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge 

Ferreira.
311445068 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 8789/2018
Por despacho do Reitor da Universidade da Universidade da Beira 

Interior, Prof. Doutor António Carreto Fidalgo, torna -se público que, 
nos termos e em cumprimento do previsto no artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo e no artigo 110.º do Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior, estabelecido pela Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, durante o período de 30 dias a contar da publicação 
do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, é submetido a 
discussão pública o projeto de Regulamento do Programa “Ser Solidário” 
da Universidade da Beira Interior.

Durante o período em apreço poderão os interessados consultar o men-
cionado projeto de regulamento no sítio da Universidade da Beira Interior, 
através do seguinte endereço: https://www.ubi.pt/Pagina/consulta_publica.

Os interessados poderão dirigir, por escrito, dentro do prazo indicado, 
as sugestões que tiverem por convenientes, para a seguinte morada: Con-
vento de Santo António, 6201 -001 Covilhã, ou, por correio eletrónico, 
para vrfinanceirarhrs@ubi.pt

14 de junho de 2018. — O Reitor, António Carreto Fidalgo.
311426957 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 8790/2018
Nos termos dos artigos 9.º e 28.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 

11 de junho, aplicáveis por força do disposto no n.º 1 do artigo 41.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas e do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que, por despacho do Senhor Reitor, Prof. Doutor João 
Gabriel Silva, de 05/01/2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis, contados a partir da data de publicação do presente Aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum para ocupação de cinco 
postos de trabalho da carreira não revista de pessoal de informática, para 
a categoria de Especialista de Informática grau 1, nível 2, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, 
até à data de termo do projeto a desenvolver, do mapa de pessoal da 
Universidade de Coimbra.

1 — Legislação Aplicável: Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho; 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março; Portaria n.º 358/2002, de 3 de 
abril; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

2 — Local de trabalho — Universidade de Coimbra.
3 — Referência do procedimento — P048 -17 -5797
4 — Caracterização dos postos de trabalho:

Perfil 1 (3 postos de trabalho):

Funções de conceção e aplicação na área de engenharia de software, 
nos termos da alínea c), do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 2.º da Portaria 
n.º 358/2002, de 03 de abril, em particular: análise dos requisitos e con-
ceção lógica dos sistemas de informação, especificando as aplicações e 
programas informáticos, as entradas e saídas, os modelos de dados e os 
esquemas de processamento; projeção, desenvolvimento e documentação 
das aplicações e programas informáticos, assegurando a sua integração 
nos sistemas de informação existentes e compatibilidade com as plata-
formas tecnológicas utilizadas; instalação, configuração, assegurando a 
integração e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais e 
definindo as respetivas regras de segurança e recuperação e os manuais 
de utilização; elaboração de rotinas e programas utilitários, e definir 
procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta utilização 
dos sistemas aplicacionais instalados; colaboração na formação e pres-
tação de apoio aos utilizadores na operação dos sistemas aplicacionais 
e produtos de microinformática e na programação de procedimentos de 
interrogação de ficheiros e bases de dados.

As funções a exercer prendem -se com o desenvolvimento no sistema 
de gestão académica e pedagógica NONIO.

Perfil 2 (1 posto de trabalho):
Funções de especialista de segurança na área de infraestruturas tecno-

lógicas, nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 2.º da Portaria 
n.º 358/2002, de 03 de abril, em particular: Planear e desenvolver projetos 
de infraestruturas tecnológicas, englobando, designadamente, sistemas 
servidores de dados, de aplicações e de recursos, redes e controladores 
de comunicações e dispositivos de segurança das instalações, assegu-
rando a respetiva gestão e manutenção; Configurar, gerir e administrar 
os recursos dos sistemas físicos e aplicacionais instalados, de forma a 
otimizar a utilização e partilha das capacidades existentes e a resolver os 
incidentes de exploração, e elaborar as normas e a documentação técnica 
a que deva obedecer a respetiva operação; Assegurar a aplicação dos 
mecanismos de segurança, confidencialidade e integridade da informação 
armazenada e processada e transportada nos sistemas de processamento 
e redes de comunicação utilizados; Apoiar os utilizadores na operação 
dos equipamentos terminais de processamento e de comunicação de 
dados, dos microcomputadores e dos respetivos suportes lógicos de base 
e definir procedimentos de uso geral necessários a uma fácil e correta 
utilização de todos os sistemas instalados.


