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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 inti-
tulado Salmonella persistence in eukaryotic cells: examining the role 
of RNases and small non -coding RNAs virem sendo exercidas pelo 
bolseiro de pós doutoramento, detentor de bolsa FCT, referência SFRH/
BPD/84086/2012, 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 concurso 
é o exercício de atividades de investigação científica pelobolseiro de pós 
doutoramento nos termos do mencionado preceito normativo, a decisão 
de abertura do concurso fica sem qualquer efeito caso o bolseiro, detentor 
da bolsa acima referida, não apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 
NOVA e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

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

Doutor em Biologia, especialidade Biologia Molecular;
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 http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.
ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.
unl.pt/jobs/dl -57 -031 -dl -2018.

19 de abril de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor 
Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311313037 

 Aviso (extrato) n.º 6309/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento e Contratação 
de Doutorado

Ref. DL 57 -039/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 
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 
intitulado Construction of target specific small RNAs: experimental 
design using MicA, RybB and SgrS as models virem sendo exercidas 
pelo bolseiro de pós doutoramento, detentor de bolsa FCT, referência 
SFRH/BPD/87188/2012, 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 nos termos do mencionado preceito normativo, a 
decisão de abertura do concurso fica sem qualquer efeito caso o bolseiro, 
detentor da bolsa acima referida, não apresente candidatura.

c) A execução do contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 
celebrado na sequência do procedimento concursal depende da prévia 
celebração e aplicação do contrato de desenvolvimento entre o ITQB 

Nova e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., habilitando o 
financiamento e o correspondente cabimento orçamental.

Requisitos gerais da candidatura:

a) Pessoas nacionais, estrangeiras e apátridas, titulares de grau de 
Doutor em Ciências Biológicas, especialidade Biologia Molecular;

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 http://www.eracareers.pt/, na página https://euraxess.
ec.europa.eu/ e na página eletrónica do ITQB NOVA http://www.itqb.
unl.pt/jobs/dl -57 -039 -dl -2018.

19 de abril de 2018. — O Diretor do ITQB Nova, Prof. Doutor Cláu-
dio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.

311313078 

 Declaração de Retificação n.º 363/2018

Procedimento Concursal de Recrutamento 
para contratação de Doutorado

Ref. Teaming — Biotecnologia/Bioquímica
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 5638/2018, no 

Diário da República, 2.ª série n.º 81, de 26 de abril, relativo à Catego-
ria e legislação aplicável, cumpre proceder à respetiva retificação, nos 
termos a seguir:

Onde se lê:
«Categoria e legislação aplicável:
[...]
Prevê -se que o contrato tenha início em junho 2018. Contrato de 

trabalho a termo incerto (ao abrigo do artigo 18.º e alínea b) e do n.º 1 
e n.º 3 do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, 
alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho), terá a duração máxima 
de 70 meses (término a 31 março 2023).»

deve ler -se:
«Categoria e legislação aplicável:
[...]
Prevê -se que o contrato tenha início em junho 2018. Contrato de 

trabalho a termo incerto (ao abrigo do artigo 18.º e alínea b) e do n.º 1 
e n.º 3 do artigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, 
alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho), terá a duração máxima 
de 36 meses, eventualmente renovável.»
27 de abril de 2018. — O Diretor do ITQB NOVA, Prof. Doutor 

Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soares.
311310948 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso n.º 6310/2018
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que cessou funções, por motivo aposenta-
ção, a assistente operacional do mapa de pessoal dos SASUAlg, Maria 
de Lurdes Paixão Carapinha Martins, com efeitos a 28 de fevereiro de 
2018.

2 de maio de 2018. — O Administrador da Ação Social, António 
Joaquim Godinho Cabecinha.

311316197 


