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-se que, nos pontos X.2 e X.3, onde se lê «ttpp://dr.tecnico.ulisboa.
pt/job -opportunities» deve ler -se «https://drh.tecnico.ulisboa.pt/job-
-opportunities» e, no ponto X.4.7, onde se lê «http://drh.tecnico.ulis-
boa.pt/job -opportunities» deve ler -se «https://drh.tecnico.ulisboa.pt/job-
-opportunities».

20 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311014414 

 Declaração de Retificação n.º 35/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República n.º 223, 

de 20 de novembro de 2017, o Edital n.º 898/2017, retifica -se:
O ponto XII.4 passa a ter a seguinte redação:
XII.4 — Parâmetros preferenciais:
É parâmetro preferencial, em caso de igualdade de posicionamento na 

lista, o candidato ser um(a) jovem doutorado(a) de elevado potencial e 
capacidade de investigação que pretenda desenvolver a sua carreira de 
investigação científica, com um curriculum vitae que se adequa à área 
científica do concurso, dando -se especial relevo à produção científica do 
candidato nos últimos 5 (cinco) anos no domínio da área de Tecnologias 
Nucleares e Proteção Radiológica.

Os pontos XII.4, XII.4.1, XII.4.2, XII.4.2.1, XII.4.2.2, XII.4.2.3, 
XII.4.2.4 e XII.4.2.5 são renumerados para XII.5, XII.5.1, XII.5.2, 
XII.5.2.1, XII.5.2.2, XII.5.2.3, XII.5.2.4 e XII.5.2.5

22 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-
nistrativa, Prof. Jorge Morgado.

311019948 

 Declaração de Retificação n.º 36/2018
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República n.º 224, 

de 21 de novembro de 2017, o Edital n.º 902/2017, retifica -se:
Onde se lê:

«XII.3.2 — Uma vez identificados, em definitivo, os candida-
tos aprovados em mérito absoluto, com base no disposto no ponto 
anterior, o júri procede à ordenação destes candidatos seguindo a 
tramitação estabelecida no n.º 3 do artigo 16.º do ECIC, podendo 
na elaboração desta ordenação serem considerados os parâmetros 
identificados e elencados nos pontos seguintes para cada uma das 
vertentes da avaliação, ponderados com os parâmetros preferenciais 
indicados em XII.4;»

deve ler -se:
«XII.3.2 — Uma vez identificados, em definitivo, os candida-

tos aprovados em mérito absoluto, com base no disposto no ponto 
anterior, o júri procede à ordenação destes candidatos seguindo a 
tramitação estabelecida no n.º 3 do artigo 16.º do ECIC, podendo 
na elaboração desta ordenação serem considerados os parâmetros 
identificados e elencados nos pontos seguintes para cada uma das 
vertentes da avaliação;»
22 de dezembro de 2017. — O Vice -Presidente para a Gestão Admi-

nistrativa, Prof. Jorge Morgado.
311020181 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso (extrato) n.º 588/2018

Por despacho Reitoral n.º 161/R/2017 do Reitor da Universidade 
da Madeira, Professor Doutor José Manuel Cunha Leal Molarinho 
Carmo, datado de 30 de novembro, e de acordo com a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, 
com o artigo 12.º do Regulamento 510/2010, publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 109/2010, de 07/06 e alterado pelo Re-
gulamento n.º 417/2014, de 19 de setembro e pela Declaração de 
Retificação n.º 728/2015, de 26 de agosto, e com o artigo 27.º, n.º 1, 
alíneas i) e t), dos Estatutos da Universidade da Madeira, autorizo a 
manutenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado do docente Rui Nuno Trindade de Ornelas, Profes-
sor Auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da 
Madeira, com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2017, atendendo 
ao disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 156.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, após aprovação do relatório do período 
experimental pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências 
Sociais reunido em 22 de novembro de 2017.

20 de dezembro de 2017. — O Reitor, Professor Doutor José Carmo.
311018384 

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Despacho (extrato) n.º 519/2018

Reconhecimento a nível de Doutoramento
Por despacho do Presidente do Conselho Científico de 14 de dezembro 

de 2017, proferido por delegação de competências, foram nomeados os 
professores a seguir indicados para fazerem parte do júri para aprecia-
ção do pedido de Reconhecimento a nível de Doutoramento de Tatiana 
Salem Levy:

Presidente: Carlos Fonseca Clamote Carreto, Professor Associado 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa;

Vogais:
Ângela Maria Valadas Fernandes, Professora Auxiliar da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa;
Abel Barros Baptista, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Ana Paiva Morais, Professora Associada com Agregação da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Maria do Rosário Sampaio Soares de Sousa Leitão Lupi Bello, Pro-

fessora Auxiliar do Departamento de Humanidades da Universidade 
Aberta;

Golgona Luminita Anghel, Investigadora integrada do Instituto de 
Estudos de Literatura e Tradição.

14 de dezembro de 2017. — O Diretor, Francisco Caramelo.
311021283 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Despacho n.º 520/2018
Por meu despacho de 22 de dezembro de 2017, foi nomeado o Profes-

sor Doutor Eduardo Alberto Baptista Maldonado, Professor Catedrático 
da Faculdade de Engenharia desta Universidade, para integrar o júri do 
concurso documental para um Professor Associado para a área disciplinar 
de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, aberto por Edital n.º 387/2017, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 110, de 7 de junho, em substituição do Professor 
Doutor Fernando Manuel Coutinho Tavares de Pinho.

22 de dezembro de 2017. — O Vice -Reitor, Professor Doutor Pedro 
Nuno de Freitas Lopes Teixeira.

311026516 

 Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar

Despacho n.º 521/2018
Por despacho de 7 de agosto de 2017 do diretor do Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, e nos 
termos previstos na lei, foram autorizadas as celebrações de contrato 
de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, com efeitos 
a partir de 1 de dezembro de 2017, com:

1 — António Joaquim Santos Pereira de Sá Marinho, na catego-
ria de Professor Associado Convidado, em regime de tempo parcial 
(30 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 220;

2 — Avelino Manuel Fraga Ferreira, na categoria de Professor Cate-
drático Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a remune-
ração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 285;

3 — Fernanda Maria Cerqueira de Almeida, na categoria de Professor 
Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a remu-
neração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

4 — José Júlio da Silva Rodrigues de Oliveira, na categoria de Pro-
fessor Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a 
remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

5 — Mário Sérgio Calvo Marcos, na categoria de Professor Auxiliar 
Convidado, em regime de tempo parcial (30 %), com a remuneração 
mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 195;

6 — Miguel António Costa de Araújo da Silva Ramos, na cate-
goria de Professor Associado Convidado, em regime de tempo par-


