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 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 7044/2018
Por despacho de 5 de julho de 2018, do Reitor da Universidade Nova 

de Lisboa foi o Doutor Cláudio Manuel Simões Loureiro Nunes Soa-
res, nomeado no cargo de Diretor do Instituto de Tecnologia Química 
e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa, por um 
novo período de quatro anos.

10 de julho de 2018. — A Administradora, Fernanda Cabanelas 
Antão.

311498731 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Despacho (extrato) n.º 7045/2018

Procedimento Concursal de Seleção Internacional 
de 4 Investigadores Doutorados

1 — Por despacho de 14 de junho de 2018 do Diretor da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(FPCEUP) e nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto -Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de 
julho, torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias 
úteis a contar da data de publicação do presente Aviso, um procedimento 
Concursal de Seleção Internacional para a contratação de 4 Investiga-
dores Doutorados, correspondentes às posições a que as bolsas com 
as seguintes referências deram origem: FCT SFRH/BPD/95805/2013; 
FCT SFRH/BPD/93654/2013; SFRH/ 96307/2013; SFRH/92427/2013. 
O Aviso integral deste procedimento encontra -se disponível na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers, na página de Recru-
tamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.
lista_noticias) e no sítio da FPCEUP.

14 de junho de 2018. — O Diretor da FPCEUP, Professor Doutor 
José Alberto de Azevedo e Vasconcelos Correia.
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 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso n.º 9852/2018

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional para 
a contratação de doutorado(a) ao abrigo do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, 
de 19 de julho.
1 — Doutor António Augusto Fontainhas Fernandes, professor cate-

drático e Reitor da Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro, faz 
saber que, pelo prazo de trinta dias úteis a contar do dia imediato àquele 
em que o presente anúncio for publicado, se encontra aberto o concurso 
de seleção internacional para 1 lugar de doutorado(a) para o exercício 
de atividades de investigação científica na área principal de Ciências 
Exatas e Biológicas e área científica de Ciências Biológicas, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
pelo prazo de três anos, renovável por períodos de um ano até à duração 
máxima de seis anos, com vista ao desenvolvimento de atividades de 
investigação em Ecotoxicologia, endocrinologia, biologia de reprodução, 
biologia do desenvolvimento e biologia de água doce.

Pretende -se com este projeto de investigação avaliar como potencias al-
terações climáticas modificam a ação de contaminantes ambientais sobre os 
sistemas reguladores da reprodução (sistema nervoso central e eixo reprodutivo) 
em espécies aquáticas e o impacto trans -multigeracional dos efeitos induzidos.

2 — Nos termos do artigo 16.º RJEC, o presente procedimento concur-
sal está dispensado da autorização dos membros do Governo responsá-
veis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, designadamente 
a referida no n.º 3 do artigo 7.º da LTFP; da obtenção do parecer prévio 
favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da Administração Pública, referido no n.º 5 do artigo 30.º da LTFP 
e do procedimento de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação, referido no artigo 265.º da LTFP.

3 — São requisitos para admissão ao concurso:
a) Possuir doutoramento em Ciências Biomédicas
Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino 

estrangeira, o mesmo tem de obedecer ao disposto no Decreto -Lei 
n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo as formalidades aí estabelecidas 
estar cumpridas até à data do termo do prazo para a candidatura.

b) Possuir certificação pela FELASA de categoria C e acreditação 
pela Direção -Geral de Alimentação e Veterinária para a prática de 
 experimentação animal.

c) Possuir experiência relevante após doutoramento, no mínimo de 
10 anos, ou currículo científico relevante após doutoramento, nas te-
máticas de Ecotoxicologia, endocrinologia, biologia de reprodução, 
biologia do desenvolvimento e biologia de água doce.

d) Ter beneficiado de financiamento direto por parte da FCT, após o 
doutoramento, durante um período igual ou superior a trinta e seis meses.

e) Ter bolsa ativa financiada pela FCT a 1 de setembro de 2016.
f) Cumprir os requisitos expressos no Decreto -Lei n.º 57/2016 de 

29 de agosto, incluindo as alterações inseridas pela Lei n.º 57/2017 de 
19 de julho.

g) Reunir os demais requisitos constantes da Lei, designadamente os 
estabelecidos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (artigo 17.º 
da Lei n.º 35/2014 de 21 de junho).

4 — O investigador a recrutar deverá exercer as atividades científicas 
usando como modelo espécies aquáticas (ex. Danio rerio), com o obje-
tivo de identificar se compostos naturais e/ou sintéticos exercem efeitos 
sobre o sistema reprodutivo (eixo cérebro -hipófise -gónadas) negativos, 
com a finalidade de mitigar a ação de contaminantes ambientais, e/ou 
positivos, que permitam a valorização da utilização do composto.

5 — No âmbito das atividades referidas no número anterior, o inves-
tigador a recrutar deve:

a) Desenhar e desenvolver estudos experimentais, em contexto de 
laboratório e de campo.

b) Identificar de órgãos/tecidos alvos de exposição a desregulado-
res neuro -endócrinos que possam ser usados como biomarcadores de 
 exposição em programas de monitorização ambiental.

c) Interligar das áreas da biologia e toxicologia com a área da cli-
matologia, pela identificação de respostas biológicas a contaminantes 
ambientais suscetíveis às alterações climáticas.

d) Desenvolver de testes para avaliar efeitos de desregulação neuro-
-endócrina trans e multigeracionais da exposição, de compostos já utiliza-
dos em atividades antropogénicas (agricultura, industria, doméstica) e de 
compostos com utilização em desenvolvimento (ex. novos biopesticidas, 
resíduos de fertilizantes “verdes”, substâncias isoladas de plantas, subs-
titutos de quimioterapêuticos e flavonoides sintéticos/naturais).

e) Preparar de candidaturas a projetos científicos e outros relatórios.
f) Produzir de literatura científica nas áreas do concurso.
g) Participar na divulgação/disseminação de resultados em encontros 

científicos.
h) Supervisionar e avaliar estudantes de pós -graduação (2.º e 3.º ciclos).
i) Desenvolver atividades de extensão universitária e difusão do 

conhecimento.
j) Realizar as demais funções que competem ao investigador, desig-

nadamente as estabelecidas no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, no n.º 1 e 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 124/99, 
de 20 de abril, no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro) e nos Estatutos da Universidade 
de Trás -os -Montes e Alto Douro.

6 — Regime de trabalho — As funções são exercidas, em regra, 
em regime de dedicação exclusiva, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º 
do RJEC.

7 — Vínculo — O vínculo é o contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, renovável por 
períodos de um ano até à duração máxima de seis anos, nos termos das 
disposições do Decreto -Lei n.º 57/2016 de 29 de agosto.

8 — Remuneração — A remuneração estabelecida é a 2.ª posição 
remuneratória, em conformidade com o artigo 2.º do Decreto Regula-
mentar n.º 11 -A/2017, correspondendo, atualmente, ao valor ilíquido de 
2.385,80 € mensais. À remuneração base acrescem subsídios de férias, 
de Natal e de refeição.

9 — Os candidatos devem formalizar as respetivas candidaturas no 
prazo de 30 dias úteis a contar da data de publicitação do presente Aviso 
no Diário da República e na Bolsa de Emprego Público, podendo ser en-
viadas por correio registado com aviso de receção para a UTAD, Quinta 
de Prados, 5000 -801 Vila Real, ou entregues pessoalmente nos Serviços 
de Recursos Humanos desta Universidade, delas devendo constar:

a) Requerimento dirigido ao Reitor, contendo a identificação com-
pleta (nome, filiação, naturalidade e nacionalidade, data de nascimento, 


