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4 — A presente delegação de competências não preclude os poderes 
de avocação, revogação e superintendência que me são conferidos nos 
termos legais e estatutários.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação, considerando -se ratificados todos os atos entretanto 
praticados no âmbito das competências delegadas.

6 — Este despacho revoga e substituí os Despachos RT.74/2016 de 
28 de outubro, o Despacho RT.84/2016 de 9 de dezembro, o Despacho 
RT.37/2018 de 9 de abril e o Despacho RT.81/2017 de 14 de dezem-
bro na parte que se refere aos Diretores das Unidades Orgânicas e da 
Presidente da Comissão Coordenadora do Departamento de Ciências 
Biomédicas e Medicina.

29 de junho de 2018. — O Reitor, Paulo Águas.
311473856 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 9845/2018

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 -83 -ARH/2018, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível 
inicial para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica de Música, especialização em Etnomusicologia e Estudos de 
Música Popular com vista ao desenvolvimento das tarefas do projeto 
031812 — 02/SAICT/2017 designado AtlaS (Atlântico Sensível — Me-
mória e mediação das práticas e dos instrumentos musicais na circu-
lação entre comunidades interligadas) suportado pelos orçamentos do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, na sua 
componente FEDER (85 %), e da Fundação para a Ciência e a Tecnolo-
gia, na sua componente de Orçamento de Estado (15 %), nomeadamente: 
a) pesquisa bibliográfica e de arquivo; b) trabalho de campo etnomusico-
lógico; c) organização de um Encontro de Saberes; d) análise de dados 
etnográficos e organização de uma coleção de memória e cultura material 
relativa ao domínios de pesquisa do projeto AtlaS; e) disseminação e 
envolvimento de público no projeto.

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

10 de julho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311512208 

 Aviso (extrato) n.º 9846/2018

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 -84 -ARH/2018, de âmbito in-
ternacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível inicial 
para o exercício de atividades de investigação científica na área científica 
de Música, especialização em Etnomusicologia e Arquivos com vista 
ao desenvolvimento das tarefas do projeto SOMA (Sons e Memórias de 
Aveiro — Construção de um arquivo colaborativo de som e de memória 
para a região de Aveiro), referência POCI -01 -0145 -FEDER -030825, 
suportado pelos orçamentos do Programa Operacional Competitividade 
e Internacionalização, na sua componente FEDER, e da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia, na sua componente de Orçamento de Estado, 
nomeadamente: a) gestão de projetos; b) construção e consolidação 
de um grupo de pesquisa -ação participativa; c) trabalho de campo; 
d) trabalho de desenvolvimento laboratorial no domínio dos arquivos 
de som; e) disseminação e envolvimento de público no projeto.

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

10 de julho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.

311512265 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Aviso n.º 9847/2018

Por despacho exarado, a 17/05/2018, pelo Reitor da Universidade de 
Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, foi 
autorizada a contratação do Doutor João Nuno Lopes Barata e celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
como Professor Auxiliar em regime de dedicação exclusiva com o posi-
cionamento remuneratório entre o 53.º e o 54.º níveis remuneratórios da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31/12, a que corresponde a remuneração de €3.191,82.

A contratação, com início a 01/09/2018, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
um posto de trabalho, na categoria de Professor Auxiliar, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções no 
Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia, aberto por Edital n.º 860/2017, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 208, de 27 de outubro, na bolsa de emprego 
público, através do OE201710/0348 e no sítio da internet da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), através do 
Unique identifier: 662b7be0 -86ce -4161 -a7cb -a282cc0901da.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
26/06/2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
311471977 

 Aviso n.º 9848/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua redação atual, torna -se público que 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito 
do procedimento concursal comum destinado ao recrutamento para 
ocupação de um posto de trabalho da categoria de Técnico Superior, 
mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, a termo 
resolutivo incerto, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, 
Aviso n.º 2060/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, 
de 14/02, foi homologada por despacho de 26/06/2018 do Senhor Rei-
tor da Universidade de Coimbra Prof. Doutor João Gabriel Monteiro 
de Carvalho e Silva, e afixada nas instalações da Administração desta 
Universidade e disponibilizada na página eletrónica deste serviço (url: 
www.uc.pt/emprego).

Consideram -se ainda notificados do ato de homologação todos os 
candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da apli-
cação dos métodos de seleção.

(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
27/06/2018. — A Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.
311472146 

 Aviso n.º 9849/2018
Por despacho exarado, a 30/05/2018, pelo Magnífico Reitor da Uni-

versidade de Coimbra, Prof. Doutor João Gabriel Monteiro de Carvalho 
e Silva, foi autorizada a contratação do Doutor Diogo Mariano Simões 
Neto e celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, em período experimental, como Professor Auxiliar em 
dedicação exclusiva, com o posicionamento remuneratório entre o 53.º 
e o 54.º níveis remuneratórios da Tabela Remuneratória Única, aprovada 
pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12, a que corresponde a remune-
ração de € 3.191,82.

A contratação, com início a 01/09/2018, resulta da conclusão do 
concurso documental internacional destinado ao preenchimento de 
um posto de trabalho, na categoria de Professor Auxiliar, do mapa de 
pessoal da Universidade de Coimbra, para desempenho de funções no 
Departamento de Engenharia Mecânica, da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, aberto por Edital n.º 183/2018, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2018, na bolsa de 
emprego público, através do OE201802/0639 e no sítio da Internet da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (url: www.eracareers.pt), 
através do Unique identifier: b3dc3dc7 -eb46 -4de8 -bf1e -ef9d767b7692. 
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

28/06/2018. — A Chefe de Divisão de Planeamento e Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, Maria do Carmo Mateus.

311472065 

 Aviso n.º 9850/2018
Nos termos 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 Reitor, Prof. Doutor João Gabriel 
Silva, de 18/06/2018, 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 dois postos 


