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centros de emprego, que satisfaçam necessidades, sociais ou coletivas 
temporárias, prestadas pela administração da UC, celebrados com o 
IEFP, nos termos da legislação aplicável;»

4 — Na alínea e) do n.º 3, procede -se ao aditamento das subalíneas x), 
xi), xii):

«x) Autorizar o pedido de realização de provas de agregação, nos 
termos do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 239/2007, de 19 de junho;

xi) Homologar a deliberação do júri no âmbito da apreciação pre-
liminar conducente à admissão ou não admissão de candidatos às 
provas de agregação, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 239/2007, de 19 de junho;

xii) Homologar a deliberação do júri sobre o resultado final das 
provas de agregação, nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Decreto -Lei 
n.º 239/2007, de 19 de junho.»

5 — No n.º 5, onde se lê:
«5 — Consideram -se ratificados todos os atos que, cabendo no 

âmbito da presente delegação, hajam sido praticados pelos ora dele-
gados desde 1 de março de 2019.»

deve ler -se:
«5 — Consideram -se ratificados todos os atos que, cabendo no âm-

bito da presente delegação, hajam sido praticados pelos ora delegados 
desde 1 de março de 2019, assim como todos os atos da competência 
do reitor que, ainda que não abrangidos pela presente delegação, hajam 
sido praticados, entre 1 de março e 31 de maio de 2019, pelo vice -reitor 
Prof. Doutor Luís José Proença de Figueiredo Neves.»
30 de maio de 2019. — O Reitor, Amílcar Falcão.

312354755 

 Declaração de Retificação n.º 551/2019
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 5215/2019, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 27 de maio, 
respeitante à delegação de competências nos diretores das Unidades 
Orgânicas da Universidade de Coimbra, procede -se à sua retificação 
nos seguintes termos:

1 — No n.º 4.3., onde se lê:
«4.3 — Nos Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e Inves-

tigação, presidir aos júris de equivalência a doutoramento, ou nomear 
outrem para esse fim, nos termos da respetiva legislação;»

deve ler -se:
«4.3 — Nos Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e In-

vestigação, presidir aos júris de reconhecimento de nível e aos júris 
de reconhecimento específico, ou nomear outrem para esse fim, nos 
termos da respetiva legislação;»

2 — No n.º 5.2., onde se lê:
«5.2 — Autorizar a abertura de procedimento concursal e desig-

nação do respetivo júri relativamente a bolsas elegíveis no âmbito de 
projetos e programas com financiamento competitivo devidamente 
aprovados, assim como autorizar as respetivas renovações;»

deve ler -se:
«5.2 — Autorizar a abertura de procedimento concursal e desig-

nação do respetivo júri relativamente a bolsas elegíveis no âmbito de 
projetos e programas com financiamento competitivo devidamente 
aprovados, assim como outorgar os respetivos contratos de bolsa e 
autorizar as suas renovações;»
30 de maio de 2019. — O Reitor, Amílcar Falcão.

312354796 

 UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Despacho n.º 5995/2019
Por despacho de 30/05/2019 da Reitora da Universidade de Évora, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, com o 
doutor Gonçalo André Dias Pescada, na categoria de professor auxiliar do 
mapa de pessoal desta instituição, na sequência de concurso documental 
para a área disciplinar de Instrumento (formação específica Acordeão), 
da Escola de Artes, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), con-
forme Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com direito à remuneração 

correspondente ao escalão 1, índice 195, do Estatuto remuneratório do 
pessoal docente universitário.

04/06/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade.

312356367 

 Despacho n.º 5996/2019
Por despacho de 30/05/2019 da Reitora da Universidade de Évora, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com um período experimental de 5 anos, com a 
doutora Monika Duarte Streitová, na categoria de professor auxiliar do 
mapa de pessoal desta instituição, na sequência de concurso documental 
para a área disciplinar de Instrumento (formação específica Flauta), 
da Escola de Artes, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), con-
forme Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com direito à remuneração 
correspondente ao escalão 1, índice 195, do Estatuto remuneratório do 
pessoal docente universitário.

04/06/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade.

312356545 

 Despacho n.º 5997/2019
Por despacho de 31/05/2019 da Reitora da Universidade de Évora, foi 

autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, pelo prazo de três anos, com a doutora Zeynep 
Ersoy, na sequência de concurso de seleção internacional para um lugar 
de investigador ao abrigo do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto 
(RJEC), para o exercício de atividades de investigação científica na 
área de Biodiversidade e Alterações Climáticas, no âmbito do projeto 
AdaptAlentejo — Previsão de respostas de ecossistemas às mudanças 
climáticas, na Cátedra Biodiversidade, com direito à remuneração cor-
respondente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

04/06/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria 
Cesaltina Frade.

312356131 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Despacho n.º 5998/2019
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da Universidade 

de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 42, de 1 de março, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 6.º do Regulamento Geral de Concursos para recrutamento de pro-
fessores catedráticos, associados e auxiliares da Universidade de Lisboa, 
publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, de 5 de março, delego no Doutor 
Leonel Garcia -Marques, Professor Catedrático e Presidente do Conselho 
Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, as 
competências para presidir aos júris dos concursos para recrutamento, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, de:

Uma vaga de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Psicologia 
Aplicada, publicado pelo Edital n.º 684/2019, DR, 2.ª série, n.º 103, 
de 29 de maio;

Uma vaga de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Processos 
Psicológicos e Metodologias de Investigação, publicado pelo Edital 
n.º 690/2019, DR, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio.

4 de junho de 2019. — O Reitor, António Cruz Serra.
312355232 

 Faculdade de Belas-Artes

Despacho n.º 5999/2019

Delegação de Competências
Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 92.º do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (RJIES), estabelecido na Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro, e artigos 44.º a 50.º do Código de Procedimento 
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Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 
e o despacho reitoral n.º 61 de 19 de março de 2019.

Considerando que, para agilizar a gestão corrente é importante des-
centralizar algumas competências.

1 — Delego na Vice -Presidente, Doutora Cristina Azevedo Tavares, 
a competência para:

a) Assegurar o bom funcionamento nas atividades de ensino;
b) Superentender os assuntos da área académica, nomeadamente 

aprovando o calendário e horários letivos;
c) Aprovar os júris de Doutoramento e Mestrado;
d) Aprovar os júris de reconhecimento de graus académicos de doutor, 

mestre e licenciado;
e) Coordenar institucionalmente os programas de mobilidade, in-

cluindo o programa ERASMUS;
f) Coordenar os acervos museológicos da Faculdade, superinten-

dendo as coordenações científicas e técnicas dos diferentes coleções 
museológicas;

g) Superintender os assuntos relacionados com a Biblioteca e Arquivo 
da Faculdade de Belas Artes;

2 — Delego no Vice -Presidente, Doutor Ilídio Salteiro, a compe-
tência para:

a) Assegurar as condições de limpeza, de segurança da Faculdade;
b) Autorizar a utilização das instalações da Faculdade para atos extra 

académicos ou por entidades exteriores;
c) Coordenar as atividades no domínio da imagem institucional da 

Faculdade;
d) Coordenar a divulgação interna e externa da informação científica 

e artística promovida ou apoiada pela Faculdade;
e) Coordenar a programação da Galeria da Faculdade.

3 — Nas minhas faltas e impedimentos serei substituído pela Vice-
-Presidente, Doutora Cristina Azevedo Tavares, delegando -lhe todos os 
assuntos correntes de gestão, nomeadamente,

a) A assinatura de contratos, adjudicações no âmbito da Contratação 
Pública;

b) A assinatura de documentos no âmbito da gestão corrente da Fa-
culdade.

4 — A presente delegação produz efeitos no dia seguinte ao da sua pu-
blicação no Diário da República, considerando -se ratificados todos os atos 
praticados no âmbito do presente despacho desde o dia 21 de março de 2019.

4 de junho de 2019. — O Presidente, Professor Doutor Fernando 
António Baptista Pereira.

312358416 

 Faculdade de Psicologia

Despacho n.º 6000/2019
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, subdelego na Professora Doutora Maria João 
Alvarez Martins, a competência que me foi delegada no n.º 11.1 do Des-
pacho n.º 5011/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, 
de 20 de maio de 2019, para presidir aos júris de reconhecimento de graus 
académicos estrangeiros, de nível e específico, nas áreas de formação, es-
pecialidades e ramos de conhecimento em funcionamento nesta Faculdade.

21 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Científico, Leonel 
Garcia -Marques.

312356878 

 Instituto de Educação

Despacho n.º 6001/2019
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, subdelego no Professor Doutor Justino Pereira de 
Magalhães, Professor Catedrático e Vice -Presidente do Conselho Científico 
do Instituto de Educação, a competência que me foi delegada no n.º 13.1 
do Despacho n.º 5011/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 96, de 20 de maio de 2019, para presidir aos júris de reconhecimento de 
graus académicos estrangeiros, de nível específico, nas áreas de formação, 
especialidades e ramos de conhecimento em funcionamento neste Instituto.

21 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Científico, Luís 
Miguel Carvalho.

312357906 

 UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Aviso n.º 10735/2019

Procedimento concursal de seleção internacional  para a contratação 
de 2 Doutorados ao abrigo  do Decreto -Lei n.º 57/2016,

de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho
1 — Por despacho Reitoral n.º 105/R/2019, de 4 de junho do Reitor da 

Universidade da Madeira, Professor Doutor José Carmo, torna -se público 
que foi autorizada a abertura de concurso de seleção internacional para 2 
lugares de doutorado ao abrigo 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, pelo prazo 
de trinta dias úteis a contar do dia imediato àquele em que o presente 
anúncio for publicado, para o exercício de atividades de investigação 
científica na área científica de Física de Plasmas de Baixa Temperatura, 
financiadas pelo Projeto M1420 -01 -0145 -FEDER -000016 — PlasMa: 
Teoria e simulação avançada de plasmas relevantes para aplicações 
energéticas, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, ao abrigo da alínea i) 
do n.º 1 do artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual, com vista ao desempenho de trabalhos de investigação no 
Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) na Universidade 
da Madeira, nomeadamente:

a) Investigação numérica de descargas de arco considerando a in-
teração plasma -elétrodo de forma autoconsistente, com o objetivo de 
desenvolver uma ferramenta rápida, robusta e precisa para a modelização 
destas mesmas descargas;

b) Investigação numérica de descargas de pre -breakdown e breakdown 
em gases, incluindo os efeitos da presença de dielétricos e de campos 
variáveis no tempo, com o objetivo de desenvolver um código capaz de 
prever as condições de disrupção de gases numa larga gama de condições 
e que estará pronto a ser usado para aplicações energéticas.

2 — Legislação aplicável: Decreto n.º 57/2016, de 29 de agosto, 
alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, que aprova um regime de 
contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico 
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC) e da LTFP.

3 — Nos termos do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, o presente proce-
dimento concursal está dispensado da autorização dos membros do Go-
verno responsáveis 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.

4 — Em conformidade com o artigo 13.º do RJEC o júri do concurso 
tem a seguinte composição:

Presidente do Júri: Professor Doutor Mikhail Benilov, Professor 
Catedrático da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Uni-
versidade da Madeira.

Vogais:
Prof. Doutor Mário Dionísio Cunha, Professor Auxiliar da Faculdade 

de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira;
Prof. Doutor Nelson Alexandre Pereira da Rocha Almeida, Professor 

Auxiliar da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Univer-
sidade da Madeira;

Prof. Doutor Pedro Jorge Gomes Camacho de Almeida, Professor 
Auxiliar da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Univer-
sidade da Madeira.

5 — O local de trabalho situa -se no Polo do IPFN na Universidade 
da Madeira, campus da Penteada, Funchal.

6 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1, alínea a), 
do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, alterado pela Lei n.º 57/2017, 
de 19 de julho, correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única, 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 31 de dezembro, e Decreto Re-
gulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, sendo de 2.128,34 Euros.

7 — Ao concurso podem ser opositores candidatos nacionais, estran-
geiros e apátridas que sejam titulares do grau de doutor em Física, ou 
Automação e Instrumentação, ou Engenharia Eletrotécnica, ou afins, e 
detentores de um currículo científico e profissional que revele um perfil 
adequado à atividade a desenvolver.

Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino 
superior estrangeira, o mesmo tem de obedecer ao disposto no Decreto-
-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, devendo quaisquer formalidades 


