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de desenvolvimento a ser assinado pela FC&T com a Instituição, com 
o fim de custear o concurso.

d) Não serão admitidos a ocupar o lugar a concurso por falta de mérito 
absoluto candidatos que, numa escala de valoração entre 0 e 20 dos 
respetivos critérios de seriação, não obtenham 10 pontos.

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

Doutor em Ciências Biomédicas;
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 eletró-
nica da FCT em http://www.eracareers.pt e na página eletrónica do IHMT 
da NOVA em http://www.ihmt.unl.pt/category/bolsas -e -concursos/.

14 de junho de 2018. — O Diretor do IHMT da NOVA, Profes-
sor Doutor Paulo Ferrinho.

311437795 

 Aviso (extrato) n.º 9225/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado

Por despacho reitoral de 23 de março 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 com a 
referência SFRH/BPD/87494/2012, virem sendo exercidas pelo bolseiro 
de pós doutoramento, detentor de bolsa FCT, 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, a decisão de abertura de concurso ficará sem 
qualquer efeito caso o bolseiro, detentor da bolsa acima referida, não 
apresente candidatura.

c) O contrato com o vencedor do concurso fica sujeito à condição 
suspensiva do seu adequado cabimento orçamental através de contrato 
de desenvolvimento a ser assinado pela FC&T com a Instituição, com 
o fim de custear o concurso.

d) Não serão admitidos a ocupar o lugar a concurso por falta de mérito 
absoluto candidatos que, numa escala de valoração entre 0 e 20 dos 
respetivos critérios de seriação, não obtenham 10 pontos.

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

Doutor em Ciências Biomédicas.
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 em http://www.eracareers.pt e na página eletró-

 Aviso (extrato) n.º 9226/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
e Contratação de Doutorado

Por despacho reitoral de 23 de março 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 com a 
referência SFRH/BPD/80201/2011, virem sendo exercidas pelo bolseiro 
de pós doutoramento, detentor de bolsa FCT, 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, a decisão de abertura de concurso ficará sem 
qualquer efeito caso o bolseiro, detentor da bolsa acima referida, não 
apresente candidatura.

c) O contrato com o vencedor do concurso fica sujeito à condição 
suspensiva do seu adequado cabimento orçamental através de contrato 
de desenvolvimento a ser assinado pela FC&T com a Instituição, com 
o fim de custear o concurso.

d) Não serão admitidos a ocupar o lugar a concurso por falta de mérito 
absoluto candidatos que, numa escala de valoração entre 0 e 20 dos 
respetivos critérios de seriação, não obtenham 10 pontos.

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

Doutor em Saúde Internacional.
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 eletró-
nica da FCT em http://www.eracareers.pt e na página eletrónica do IHMT 
da NOVA em http://www.ihmt.unl.pt/category/bolsas -e -concursos/.

14 de junho de 2018. — O Diretor do IHMT da NOVA, Profes-
sor Doutor Paulo Ferrinho.

311437681 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Ciências

Aviso (extrato) n.º 9227/2018

Procedimento concursal de recrutamento
e contratação de doutorado

António Fernando Sousa da Silva, Professor Catedrático e Diretor da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, torna público que se 
encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, o procedimento concursal 
de seleção internacional para contratação de um Doutorado no âmbito 
do Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico 

nica do IHMT da NOVA em http://www.ihmt.unl.pt/category/bolsas-
-e -concursos/.

14 de junho de 2018. — O Diretor do IHMT da NOVA, Profes-
sor Doutor Paulo Ferrinho.

311437762 
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 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Despacho (extrato) n.º 6650/2018
Por despacho de 27 de março de 2015 do Diretor da Faculdade 

de Psicologia e de Ciência das Educação da Universidade do Porto, 
conforme o disposto na alínea r) do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatu-
tos da UP e alínea o) do artigo 19.º dos Estatutos da FPCEUP, foi 
autorizada manutenção do contrato de Trabalho em Funções Públi-
cas por tempo indeterminado, findo o período experimental, como 
Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 12 de março de 2015, do 
Doutor João Carlos Pereira Caramelo. Este docente está posicionado 
no 1.º escalão índice 195 da tabela remuneratória do pessoal docente 
Universitário. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos).

21 de junho de 2017. — O Diretor, Professor Doutor José Alberto de 
Azevedo e Vasconcelos Correia.

311446501 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 6651/2018
Declara -se que nos termos do artigo 19.º dos Estatutos da Escola Supe-

rior de Comunicação Social (Despacho n.º 27259/2009 publicado no DR 
2.ª série n.º 244 de 18.12.2009, alterado pelo Despacho n.º 3175/2016, 
de 1 de março, publicado no DR, 2.ª série, n.º 42 e pelo Despacho 
n.º 7304/2017, de 18 de agosto, publicado no DR, 2.ª série, n.º 159), 
foi eleito como presidente da Escola Superior de Comunicação Social, 
o professor doutor André do Couto Sendin, cujos resultados eleitorais 
foram homologados por meu despacho de 8 de junho de 2018, tendo 
tomado posse em 19 de junho de 2018.

21 de junho de 2018. — O Presidente do IPL, Prof. Doutor Elmano 
da Fonseca Margato.

311447133 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho (extrato) n.º 6652/2018
Na sequência da homologação da eleição do Presidente do Instituto 

Politécnico do Porto, torna -se público que no passado dia 4 de abril 
tomou posse como Presidente do Instituto Politécnico do Porto, o Pro-
fessor Doutor João Manuel Simões da Rocha.

8 de maio de 2018. — A Administradora do Instituto Politécnico do 
Porto, Paula Cristina Silva.

311446794 

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Despacho (extrato) n.º 6653/2018
Ao abrigo do estabelecido no Decreto -Lei n.º 45/2016, de 17/08, 

com as alterações da Lei n.º 65/2017, de 09/08 e por despacho de 
12/09/2017 da Senhora Presidente da ESTG.IPP, Prof. Doutora Do-
rabela Regina Chiote Ferreira Gamboa, foi celebrado o contrato de 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Deliberação (extrato) n.º 757/2018
Por deliberação do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Vi-

seu (IPV), de 07 de junho de 2018, é alterada a tabela de emolumentos do 
IPV anexa à Deliberação (extrato) n.º 1874/2014 (Diário da República, 
2.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2014) e aditado pela Deliberação 
(extrato) n.º 73/2017 (Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de 
fevereiro de 2017), constando a nova tabela em anexo.

18 de junho de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Viseu, João Luís Monney Paiva.

A — Emolumentos
1 — Certidão/Diploma:
1.1 — Do registo de grau e diploma de conclusão de curso conferente 

de grau ou respetiva equivalência — 30,00 €
1.2 — De conclusão de CET/cTeSP ou respetiva creditação — 30,00 €
1.3 — Do registo de grau e diploma de conclusão de curso não con-

ferente de grau ou pela realização de parte de um curso de licenciatura 
não inferior a 120 créditos — 30,00 €

1.4 — De atribuição do título de especialista — 150,00 €
1.5 — De matricula/inscrição — 10,00 €
1.6 — Discriminativa das unidades curriculares — 10,00 €
1.7 — De frequência e/ou aproveitamento de unidades curriculares 

isoladas — 10,00 €
1.8 — Narrativa ou de teor — 30,00 €
1.9 — Não específica — 10,00 €
2 — Currículo Escolar — 30,00 €
3 — Carta de Curso:
3.1 — Bacharelato — 80,00 €
3.2 — Licenciatura — 90,00 €
3.3 — Mestrado — 100,00 €
3.4 — Estudos superiores especializados — 100,00 €
4 — Pedido de equivalência ao grau/Reconhecimento de Habilitações:
4.1 — Grau de licenciado — 250,00 €
4.2 — Grau de mestre — 300,00 €
5 — Registo de diploma estrangeiro (1) — 25,00 €
6 — Pedido de creditação:
6.1 — Pedido de creditação de CET/cTeSP — 200,00 €
6.2 — Pedido de creditação de unidades curriculares (pago no ato 

do pedido) — 30,00 €
6.3 — Por cada unidade curricular creditada, até ao limite total de 

150 € — 10,00 €
6.4 — Pedido de reconhecimento curricular para candidatura a curso 

de Mestrado (2) — 100,00 €
7 — Pedido de definição prévia para efeito de prosseguimento de 

estudos:
7.1 — Do curriculum — 200,00 €
7.2 — Por unidade curricular — 50,00 €
8 — Estágio pedagógico para efeitos de obtenção de equivalências/

reconhecimento, por cada mês ou fração — 200,00 €

B — Taxa de Exame
9 — Inscrição em exames (por unidade curricular):
9.1 — Época de recurso — 7,50 €
9.2 — Época especial — 10,00 €
9.3 — Ao abrigo de estatutos especiais — 10,00 €
9.4 — Melhoria de nota — 15,00 €
9.5 — Taxa adicional pela inscrição em exame fora do prazo:
9.5.1 — a) Até 24h anteriores ao dia do exame (até ao limite de 30 €) — 

15,00 €
9.5.2 — b) < 24 horas do dia do exame (até ao limite de 60 €) — 30,00 €

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com período 
experimental de cinco anos, nos termos do artigo 10.º -B do ECPDESP, 
com Susana Catarina Sousa Machado Pinto, para exercer funções 
na categoria de Professor Adjunto, da Carreira do Pessoal Docente 
do Ensino Superior Politécnico, sendo remunerada pelo escalão 1, 
índice 185, em regime de exclusividade, na Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto (ESTG.IPP), com 
efeitos a 16 de agosto de 2017.

12 de setembro de 2017. — A Presidente da ESTG.IPP, Prof.ª Doutora Do-
rabela Regina Chiote Ferreira Gamboa.

311446226 

(IC&DT): 02/SAICT/2017, financiado pela FCT e pelo Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa 
Operacional Competitividade e Internacionalização, referência POCI-
-01 -0145 -FEDER -030138.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos critérios de seleção deste procedimento 
estará publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP). O Aviso integral 
deste procedimento estará disponível na página eletrónica da FCUP 
em (https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cnt_cand_geral.concursos_list) e em 
http://www.eracareers.pt.

21 de junho de 2018. — O Diretor, Prof. Doutor António Fernando 
Sousa da Silva.

311446989 


