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da República, considerando -se ratificados os atos entretanto praticados 
nas matérias agora delegadas.

15 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Científico 
da Escola de Ciências, Nuno Miguel Machado Reis Peres, Professor 
Catedrático.

311131776 

 Despacho n.º 2757/2018

Nomeação de júri para deliberar sobre o pedido
de reconhecimento de grau C1

requerido por Louise dos Santos Lima
Nos termos do n.º 1 do artigo 17 do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de 

junho, e no uso de competência delegada, nomeio para deliberar sobre o 
pedido de reconhecimento de grau C1, apresentado na Escola de Ciências 
da Universidade do Minho por Louise dos Santos Lima, os seguintes ele-
mentos: Doutor José Assis Ribeiro de Azevedo, Professor Associado com 
Agregação do Departamento de Matemática e Aplicações, da Escola de 
Ciências da Universidade do Minho, que presidirá; Doutora Lisa Maria 
de Freitas Santos, Professora Associada com Agregação do Departamento 
de Matemática e Aplicações, da Escola de Ciências da Universidade do 
Minho; Doutora Maria Suzana Freitas de Sousa Mendes Gonçalves, 
Professora Auxiliar do Departamento de Matemática e Aplicações, da 
Escola de Ciências da Universidade do Minho.

15 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Científico 
da Escola de Ciências, Nuno Miguel Machado Reis Peres, Professor 
Catedrático.

311130269 

 Despacho n.º 2758/2018

Nomeação de júri para deliberar sobre o pedido de equivalência 
de grau C1 requerido Emanuella Moraes Santos Brigido

Nos termos do n.º 1 do artigo 17 do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de 
junho, e no uso de competência delegada, nomeio para deliberar sobre 
o pedido de equivalência de grau C1, apresentado na Escola de Ciências 
da Universidade do Minho por Emanuella Moraes Santos Brigido, os se-
guintes elementos: Doutor Hernâni Varanda Gerós, Professor Associado 
com Agregação do Departamento de Biologia da Escola de Ciências 
da Universidade do Minho, que presidirá; Doutor Filipe José Oliveira 
Costa, Professor Auxiliar do Departamento de Biologia da Escola de 
Ciências da Universidade do Minho; Doutor Ronaldo Gomes Sousa, 
Professor Auxiliar do Departamento de Biologia da Escola de Ciências 
da Universidade do Minho.

17 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Científico da 
Escola de Ciências, Nuno Miguel Machado Reis Peres, Professor Ca-
tedrático.

311131313 

 Despacho n.º 2759/2018

Nomeação de júri para deliberar sobre o pedido de equivalência 
de grau C1 requerido por Luz Marina Vasconcelos Correia

Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de 
junho, e no uso de competência delegada, nomeio para deliberar sobre o 
pedido de equivalência de grau C1, apresentado na Escola de Ciências 
da Universidade do Minho por Luz Marina Vasconcelos Correia, os 
seguintes elementos:

Doutor Martin Andritschky, Professor Catedrático do Departamento de 
Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho, que presidirá;

Doutor José Manuel González Méijome, Professor Catedrático do 
Departamento de Física da Escola de Ciências da Universidade do 
Minho;

Doutor Sérgio Miguel Cardoso Nascimento, Professor Associado 
com Agregação do Departamento de Física da Escola de Ciências da 
Universidade do Minho.

17 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Científico 
da Escola de Ciências, Nuno Miguel Machado Reis Peres, Professor 
 Catedrático.

311131321 

 Despacho n.º 2760/2018

Nomeação de júri para deliberar sobre o pedido de reconhecimento 
de grau de doutoramento requerido por Naoyuki Okada

Nos termos do n.º 1 do artigo 17 do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21 de 
junho, e no uso de competência delegada, nomeio para deliberar sobre 

o pedido de reconhecimento de grau de doutoramento, apresentado na 
Escola de Ciências da Universidade do Minho por Naoyuki Okada, os 
seguintes elementos:

Doutor Jorge Eduardo da Silva Azevedo, Professor Catedrático, Ins-
tituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, 
que presidirá;

Doutora Maria João Marques Ferreira Sousa Moreira, Professora 
Associada com Agregação do Departamento de Biologia da Escola de 
Ciências da Universidade do Minho;

Doutora Sandra Cristina Almeida Paiva, Professora Auxiliar do De-
partamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do 
Minho.

17 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Científico da 
Escola de Ciências, Nuno Miguel Machado Reis Peres, Professor Ca-
tedrático.

311131354 

 Reitoria

Declaração de Retificação n.º 209/2018
Por ter sido publicado com inexatidão, retifica -se por este meio o 

Edital n.º 144/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 24, 
de 2 de fevereiro, referente à abertura de um concurso documental, de 
âmbito internacional, para recrutamento de 1 (um) posto de trabalho 
de Professor Associado na área disciplinar de Biologia, da Escola de 
Ciências desta Universidade.

Assim, no primeiro parágrafo do referido Edital, onde se lê:
«recrutamento de 1 (um) posto de trabalho»;

deve ler -se:
«recrutamento de 2 (dois) postos de trabalho»

15 de fevereiro de 2018. — O Reitor, Rui Manuel Costa Vieira de 
Castro.

311174585 

 Edital n.º 303/2018
Doutor Rui Manuel Costa Vieira de Castro, Professor Catedrático e 

Reitor da Universidade do Minho, faz saber que, pelo prazo de trinta 
dias úteis contados do dia útil imediato àquele em que o presente edital 
for publicado no Diário da República, se abre concurso documental, 
de âmbito internacional, para recrutamento de 1 (um) posto de trabalho 
de Professor Associado de Engenharia Mecânica, na área disciplinar de 
Termofluidos e Tecnologias Energéticas, do Departamento de Engenharia 
Mecânica da Escola de Engenharia, desta Universidade.

O presente concurso, aberto por despacho de 21 de novembro de 
2017, do Reitor da Universidade do Minho, rege -se pelas disposições 
constantes dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da Carreira Do-
cente Universitária (ECDU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, 
de 13 de novembro, com a nova redação introduzida pelo Decreto -Lei 
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 8/2010, de 13 de 
maio, e pela demais legislação e normas regulamentares aplicáveis, 
designadamente pelo Regulamento dos Concursos para Recrutamento 
de Professores da Carreira Docente Universitária na Universidade do 
Minho, adiante designado por Regulamento, aprovado por despacho 
reitoral n.º 17945/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 232, de 30 de novembro de 2010.

1 — Requisitos de admissão:
1.1 — Constitui requisito de admissão ao concurso, em conformidade 

com o que determina o artigo 41.º do ECDU: ser titular do grau de 
doutor há mais de 5 anos.

1.2 — Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável.

1.3 — Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do prazo 
para a candidatura.

2 — Formalização das candidaturas
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido 

ao Reitor da Universidade do Minho, nos seguintes termos e condições:
2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes ele-

mentos:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, nacio-

nalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente, 

quando aplicável;


