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proceder à abertura, pelo prazo de quinze dias úteis a contar da presente 
publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -09 -ARH/2019, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível 
inicial para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica de Ciências da Linguagem, subárea Linguística Aplicada, com 
vista ao desenvolvimento de investigação aplicada na área dos estudos 
de produção de fala, incluindo criação e processamento de corpora, 
análise e processamento de dados acústico -articulatórios, no âmbito 
do projeto “Envelhecimento vocal: estudo das alterações segmentais e 
variações de ritmo em Português Europeu (VOX SENES)”, com refe-
rência POCI -01 -0145 -FEDER -030820, suportado pelos orçamentos do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, na sua 
componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na 
sua componente de Orçamento de Estado.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sítio eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sítio eletrónico da Universi-
dade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

5 de novembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge 
dos Santos Gonçalves Ferreira.
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 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 1862/2019
Na sequência de procedimento concursal aberto na Bolsa de Emprego 

Público com o código de oferta OE201808/0059 e, em conformidade 
com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, conjugado com a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, 
que estabelece o programa de regularização extraordinária de vínculos 
precários, torna -se público que foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, com início a 5 de novem-
bro de 2018, com os trabalhadores Nuno Filipe Pinto Barata e Rodolfo 
Fernando Pinto da Silva, com dispensa de período experimental.

17 de janeiro de 2019. — A Administradora, Ana Isabel de Jesus 
Martinho.
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 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Despacho n.º 1148/2019
Considerando o disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro;

Ao abrigo do consagrado no n.º 4 do artigo 92.º e no n.º 3 do ar-
tigo 93.º, ambos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, conjugado com o n.º 1 
do artigo 51.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, publicados em anexo ao Despacho n.º 9251/2017, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 203, de 20 de outubro, e alterados pelo Despacho 
n.º 220/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de 
janeiro, determino o seguinte:

1 — Delego, com faculdade de subdelegação, no Subdiretor Jorge 
Augusto Mendes de Maia Alves, os poderes necessários para, no âmbito 
do desempenho das suas funções:

a) Assinar documentos e expediente conexo em matéria de recursos 
humanos, sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por 
razões de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional;

b) Autorizar a emissão de certidões e declarações de documentos 
arquivados nos serviços, exceto em matéria confidencial ou reservada, 
bem como a restituição de documentos aos interessados. Ficam exce-
cionados deste âmbito as matérias relativas aos processos de alunos 
existentes no arquivo da Direção Académica;

c) Assinar documentos e expediente conexo em matéria financeira, 
sem prejuízo dos casos que devam ser presentes ao Diretor por razões 
de ordem legal ou de relacionamento interinstitucional;

d) Assinar requisições oficiais ou documentos equivalentes, guias de 
transporte, confirmação de receção de notas de crédito, desde que estejam 
salvaguardadas as disposições legais sobre esta matéria e que a despesa 
tenha sido previamente autorizada, no caso das requisições;

e) Praticar, em matéria de contratação pública, todos os atos em 
plataformas eletrónicas, desde que salvaguardadas as respetivas autori-

zações, exarando nos documentos e respetivos processos os despachos 
e assinatura exigíveis para os devidos efeitos.

2 — Ratifico, nos termos do artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo, todos os atos que, no âmbito dos poderes ora delega-
dos, tenham sido praticados pelo Subdiretor supra referido desde 8 de 
janeiro de 2019.

3 — Publique -se no Diário da República.
17 de janeiro de 2019. — O Diretor, Luís Manuel Pinto da Rocha 

Afonso Carriço.
311992329 

 Faculdade de Letras

Aviso n.º 1863/2019

Abertura de procedimento concursal de seleção internacional 
para a contratação de doutorado(a) ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar.

Ref.ª FLUL n.º 4/31187/GYNECIA
1 — Sob proposta da Comissão Coordenadora do Conselho Científico 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), em reunião 
de 4 de julho de 2018, e após aprovação pelo Diretor da FLUL, por de-
legação de competências do Reitor da Universidade de Lisboa, por Des-
pacho n.º 208/2018 de 26 de outubro, foi deliberado proceder à abertura 
de concurso de seleção internacional para um lugar de doutorado(a) para 
o exercício da atividade de investigação na área científica de Literaturas, 
Artes e Culturas: Estudos Clássicos em regime de contrato de trabalho e 
funções públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de três anos, com 
vista ao desempenho das seguintes funções: edição e revisão de textos em 
língua latina; análise de textos científicos antigos em língua grega e latina 
e renascentistas em língua latina; colaboração em gestão de projeto e em 
ações de divulgação de resultados (organização de publicações e even-
tos); introdução de conteúdos em página eletrónica, no âmbito do Projeto 
Gyn -RCL — Gynecia: Rodrigo de Castro Lusitano e a tradição médica 
antiga sobre ginecologia e embriologia (PTDC/FER -HFC/31187/2017), 
financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES.

2 — Legislação aplicável:
a) Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime 

de contratação de doutorado destinado a estimular o emprego científico 
e tecnológico em todas as áreas do conhecimento (RJEC), na redação 
que lhe foi conferida pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, tendo ainda 
em consideração o disposto pelo Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, 
de 29 de dezembro.

b) Lei do trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e respetivas alterações.

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

Presidente: Doutor Miguel Bénard da Costa Tamen, Diretor da FLUL.
Vogais:
Doutora Cristina Maria Nascimento Guerra Santos Pinheiro, Profes-

sora Auxiliar da Universidade da Madeira.
Doutora Maria Cristina de Castro -Maia de Sousa Pimentel, Professora 

Catedrática da FLUL.
Doutor Bernardo Machado Mota, Professor Auxiliar da FLUL.

4 — O local de trabalho situa -se na Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa, Alameda da Universidade — 1600 -214 Lisboa.

5 — A remuneração mensal a atribuir é a prevista no n.º 1 do artigo 5.º 
do Decreto Regulamentar n.º 11 -A/2017, de 29 de dezembro, correspon-
dente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, sendo de 2.128,34 Euros sem pre-
juízo do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do referido Decreto Regulamentar.

6 — O contrato é celebrado pelo prazo de 3 anos automaticamente 
renováveis por períodos de um ano até à duração máxima de 6 anos, 
salvo se:

a) O órgão científico da instituição propuser a sua cessação com 
fundamento em avaliação desfavorável do trabalho desenvolvido pelo 
doutorado, realizada nos termos do regulamento em vigor na FLUL, a 
qual deve ser comunicada ao interessado até 90 dias antes do termo do 
contrato inicial ou da renovação em curso;

b) Por aplicação de qualquer das causas de extinção constante no 
artigo 289.º da LTFP;


