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A presente nomeação produz efeitos a 1 de maio de 2017. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de abril de 2017. — A Diretora Executiva, Lic.ª Carminda Pequito
Cardoso.
ANEXO
Nota curricular
Nome: Telma Irina Aleixo Vargas
Data de Nascimento: 8 de dezembro de 1987
Habilitações Académicas: Mestrado Integrado em Psicologia dos
Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações pela Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa
Experiência profissional:
Exerceu funções de Técnico Superior no Departamento de Recursos
Humanos dos Serviços Centrais da Reitoria da Universidade de Lisboa
até à presente nomeação, tendo como principais tarefas o processamento salarial, elaboração de reportes estatísticos exigidos por lei,
elaboração de mapas de apoio à gestão e tomada de decisão, entre outros, através dos sistemas de gestão de recursos humanos GIAF e SAP.
Foi também estagiária no âmbito do Programa de Estágios da Universidade de Lisboa, tendo exercido funções no Núcleo de Formação
dos Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa.
Outros Elementos:
Detém o Certificado de Competências Pedagógicas e tem frequentado várias ações de formação, tais como, Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas.
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Instituto Superior Técnico
Despacho (extrato) n.º 4801/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência dos
procedimentos concursais abertos pelos seguintes avisos, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado:
Aviso n.º 11666/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 23 de
setembro de 2016: Gonçalo Nuno da Costa Teixeira de Sousa e Sérgio
Filipe Bento da Silva, especialistas de informática estagiários, com a
remuneração correspondente ao nível A, escalão 1, índice 400, da Tabela
Salarial do Pessoal de Informática, entre os níveis remuneratórios 18 e
19, com data de início em 01-05-2017;
Aviso n.º 11874/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de
28 de setembro de 2016: João Ribeiro Marques, técnico superior com
a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 15, com data de
início em 01-05-2017;
Aviso n.º 9760/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 8 de
agosto de 2016: Ricardo Jorge da Cunha Pinto, assistente técnico com a
1.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 5, com data de início
em 01-05-2017;
Aviso n.º 11822/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de
27 de setembro de 2016: Susana Isabel Vicente Dias, técnico superior
com a 2.ª posição remuneratória e o nível remuneratório 15, com data
de início em 15-05-2017.
15 de maio de 2017. — O Vice-Presidente para a Gestão Administrativa, Prof. Jorge Manuel Ferreira Morgado.
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UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extrato) n.º 4802/2017
Por despacho de 16.03.2017, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor Vítor Hugo Eira Pereira — celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de cinco anos, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir
de 16.03.2017, com direito à remuneração base de 2.127,88 €, correspondente ao nível remuneratório entre o 32/33, da tabela remuneratória
única. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).
15 de maio de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
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Despacho (extrato) n.º 4803/2017
Por despacho de 23.03.2017, do Reitor da Universidade do Minho:
Doutor José Manuel González Meijome — Autorizado o contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em regime de
tenure, na categoria de Professor Catedrático na área disciplinar de Optometria e Ciências da Visão, da Escola de Ciências, do mapa de pessoal
da Universidade do Minho, na sequência de procedimento concursal,
com efeitos a partir de 23.03.2017, com direito à remuneração base de
4.664,97 €, correspondente ao nível remuneratório entre 82 e 83, da
tabela remuneratória única. (Isento de Fiscalização Prévia do TC).
16 de maio de 2017. — O Diretor de Serviços, Luís Carlos Ferreira
Fernandes.
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UNIVERSIDADE DO PORTO
Edital n.º 362/2017
Doutor Pedro Nuno de Freitas Lopes Teixeira, Professor Associado
da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Vice-Reitor da
mesma Universidade:
Faço saber que, por meu despacho de 5 de maio de 2017, no uso de
competência delegada por despacho publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 149, de 5 de agosto de 2014, pelo prazo de cinquenta dias
úteis a contar do dia imediato ao da publicação do presente edital no
Diário da República, se abre concurso documental para uma vaga para
Professor Catedrático da Área Disciplinar de Engenharia Mecânica da
Faculdade de Engenharia desta Universidade.
1 — As disposições legais aplicáveis são as seguintes:
Artigos 37.º a 51.º e 62.º-A, do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, e
alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio; Regulamento dos Concursos
para Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares
da Universidade do Porto — Despacho n.º 12913/2010, publicado no
Diário da República, n.º 154, de 10 de agosto de 2010.
2 — Ao concurso podem candidatar-se:
Os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos, que sejam
detentores do título de agregado.
Caso o doutoramento tenha sido conferido por instituição de ensino
superior estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido por instituição
de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série,
n.º 197, de 12 de outubro.
Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do termo do prazo
para a candidatura.
3 — O processo de candidatura ao concurso deverá ser apresentado
no Serviço de Expediente, na Universidade do Porto, sito à Praça Gomes
Teixeira, Sala 114, e é instruído com:
3.1 — Carta de candidatura em que os candidatos deverão indicar os
seguintes elementos:
a) Nome completo;
b) Filiação;
c) Número e data do bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
d) Data e localidade de nascimento;
e) Estado civil;
f) Profissão;
g) Residência ou endereço de contacto;
h) Telefone ou telemóvel de contacto;
i) Endereço eletrónico de contacto.
3.2 — Documentos comprovativos do preenchimento das condições
fixadas no n.º 2 deste edital, designadamente, a certidão de doutoramento
e a certidão de agregação, exceto para os casos correspondentes à obtenção do grau de doutor ou do título de agregado na Universidade do Porto;
3.3 — Exemplares, em suporte digital e em duplicado (2CDs ou
2DVDs), dos seguintes documentos:
a) Currículo contendo todas as informações pertinentes para a avaliação da candidatura tendo em consideração os critérios de seleção e
seriação constantes do n.º 6 do presente edital, nomeadamente a informação relativa a publicações científicas das bases de dados SCI e/ou
SCOPUS, no que se inclui fatores de impacto das revistas e indicadores
de citações, excluindo autocitações. O candidato deverá estruturar o
currículo de forma a facilitar a rápida e completa identificação da sua
contribuição, na área disciplinar em que é aberto o concurso, em cada
uma das subalíneas do ponto 6.3.

