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Unidade curricular Área 
científica

Ano
curricular

Organização
do ano curricular

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT O Horas totais 
de contacto

Opção (1.º semestre ou 2.º se-
mestre).

EPR 1.º Semestral  . . . 336 30 15 45 12 a)

Opção (1.º semestre ou 2.º se-
mestre).

QA 1.º Semestral  . . . 336 30 15 45 12 a)

Opção (1.º semestre ou 2.º se-
mestre).

QA 1.º Semestral  . . . 336 30 15 45 12 a)

Seminário de Orientação 
(3.º semestre).

EPR 2.º Semestral  . . . 168 30 30 6

Dissertação (3.º e 4.º semes-
tres).

EPR 2.º Anual  . . . . . . 1512 45 45 54

a) O elenco de disciplinas opcionais será definido anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente.

 312016571 

 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

Aviso n.º 2763/2019
Na sequência da conclusão do procedimento de eleição, previsto 

no artigo 17.º dos Estatutos do Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território da Universidade de Lisboa (IGOT -ULisboa), Despacho 
n.º 16034/2013, de 10 de dezembro, que elegeu o Professor Doutor José 
Manuel Henriques Simões para o cargo de Presidente do IGOT -ULisboa 
para o biénio 2019 -2020, o qual mereceu despacho de homologação 
do senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor António 
Cruz Serra, conforme previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa, torna -se público que foi conferida 
posse ao Professor Doutor José Manuel Henriques Simões no cargo de 
Presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território no 
dia 3 de janeiro de 2019.

4 de janeiro de 2019. — A Presidente da Comissão Eleitoral, 
Prof.ª Doutora Margarida Queirós.

312035485 

 UNIVERSIDADE DO MINHO

Aviso n.º 2764/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Auxiliar para o 
exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Ciências Biomédicas, Ref.ª CTTI-139/18 -ICVS(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

30 de janeiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

312022662 

 Aviso n.º 2765/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Ciências Biomédicas, Ref.ª CTTI -99/18 -ICVS(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

30 de janeiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

312022605 

 Aviso n.º 2766/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 

29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, torna-
-se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, pelo 
prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedimento 
concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado para 
o exercício de atividades de investigação científica na área científica de 
Ciências Biomédicas, Ref.ª CTTI -143/18 -ICVS(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

30 de janeiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

312022695 

 Aviso n.º 2767/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 

de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, 
torna -se público que a Universidade do Minho vai proceder à aber-
tura, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de 
procedimento concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador 
Doutorado para o exercício de atividades de investigação científica 
na(s) área(s) científica(s) de Biologia Celular, Engenharia Biomédica, 
Ref.ª CTTI -12/19 -I3Bs(1).

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos perfis preten-
didos, da composição do júri e dos critérios de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

O aviso integral deste procedimento está disponível no sítio eletrónico 
em http://www.eracareers.pt/ e em https://intranet.uminho.pt/Pages/Do-
cuments.aspx?Area=Procedimentos%20Concursais.

30 de janeiro de 2019. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira 
Fernandes.

312024177 

 Aviso n.º 2768/2019
Nos termos do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 

de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, 
torna -se público que a Universidade do Minho vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da presente publicação, de procedi-
mento concursal de recrutamento e seleção de 1 Investigador Doutorado 
para o exercício de atividades de investigação científica na(s) área(s) 
científica(s) de Física e Ciência dos Materiais, Ref.ª CTTI-3/19 -CF(1).


