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 2.º Ano

QUADRO N.º 5 

Unidade curricular (1)
Área

científica
(2)

Organização do ano 
curricular

(3)

Horas de trabalho

Créditos
(6)

Observações
(7)Total

(4)

Contacto (5)

T TP PL TC S E OT O

Seminário de Orientação em Pedagogia do 
eLearning.

CE Anual  . . . . . . . 260 30 22 10

Dissertação ou Projeto ou Estágio . . . . . . . CE Anual  . . . . . . . 1300 30 50

 14 de junho de 2018. — O Vice -Reitor, Domingos José Alves Caeiro.
311431776 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso (extrato) n.º 9461/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com o trabalhador Rui Miguel Leal Costa, na carreira e categoria de 
assistente técnico, com efeitos a 6 de abril de 2018, na sequência da 
consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, nos termos do 
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo -se o posicionamento 
remuneratório detido na situação jurídico situação jurídico -funcional de 
origem na Câmara Municipal de Albufeira, na 2.ª posição remuneratória 
e no nível remuneratório 7, da tabela remuneratória única aprovada pela 
Portaria 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

26 de junho de 2018. — O Administrador, António Joaquim Godinho 
Cabecinha.

311457704 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 9462/2018

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 -72 -ARH/2018, de âmbito internacional, 
para recrutamento de um lugar de Doutorado equiparado a Investigador 
Principal para o exercício de atividades de investigação na área científica 
de Ciência e Engenharia de Materiais com experiência demonstrada 
em Energia, em particular no estudo e desenvolvimentos de materiais 
termoelétricos, e de materiais condutores mistos eletrónicos e iónicos.

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.

1 de junho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311488906 

 Aviso (extrato) n.º 9463/2018

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 -74 -ARH/2018, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado equiparado 
a Investigador Principal para o exercício de atividades de investigação 
científica na área científica de Química com vista ao desenvolvimento de 
novos (nano)materiais funcionais de origem renovável, nomeadamente 
com base em polissacarídeos e proteínas, no quadro do projeto do Labo-

ratório Associado CICECO, FCT Ref. UID /CTM/50011/2013, suportado 
pelo orçamento do Programa POCI -01 -0145 -FEDER -007679.

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.

26 de junho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311488233 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Despacho n.º 6830/2018
Rui Manuel Costa Vieira de Castro, Reitor da Universidade do Minho, 

com domicílio profissional na Universidade do Minho, no Largo do 
Paço, 4704 -553 Braga, ao abrigo do disposto no n.º 5 do Artigo 37.º dos 
Estatutos da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Nor-
mativo n.º 13/2017 de 29 de agosto, publicado no Diário da República 
2.ª série n.º 183 de 21 de setembro de 2017, delega no Senhor Professor 
Doutor Rui Luís Gonçalves dos Reis, Vice -Reitor para a Investigação 
e Inovação da mesma Universidade, com domicílio profissional na 
Universidade do Minho, no Largo do Paço, 4704 -553 Braga e NIF 186 
837 909, poderes para representar a Universidade do Minho no ato 
de constituição da associação de direito privado, de caráter científico, 
de âmbito nacional e internacional e sem fins lucrativos, a denominar-
-se “TDC — The Discoveries Centre for Regenerative and Precision 
Medicine — Associação” ou outro nome que seja aprovado pelo Registo 
Nacional de Pessoas Coletivas, a constar de escritura pública a realizar 
perante notário, atribuindo -lhe os mais amplos poderes para a outorga 
da referida escritura e para praticar todos os atos e procedimentos le-
gais necessários ou convenientes à constituição da referida associação, 
incluindo eventuais retificações ou aditamentos.

19 de junho de 2018. — O Reitor, Prof. Doutor Rui Vieira de Castro.
311487456 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Instituto de Tecnologia Química
e Biológica António Xavier

Aviso (extrato) n.º 9464/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento
 e Contratação de Doutorado

Ref. DL 57 -007/DL/2018
Por despacho reitoral de 10 de abril 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 


