Prorrogação do prazo do Projeto Especial «Gabinete do Desporto da Universidade de Coimbra (GDUC)»
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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 24 de novembro de
2015, nos seguintes termos:
«[…]
B) Secção do Contencioso Tributário
[…]
6.ª espécie — Recursos jurisdicionais em processos urgentes
7.ª espécie — Outros processos urgentes
8.ª espécie — Outros processos».

Deliberação (extrato) n.º 1156/2018
Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais de 1 de outubro de 2018, que ratificou o Despacho n.º 20/CSTAF/2018, de 3 de setembro:
Ao abrigo do disposto no artigo 26.º, n.º 2, alínea a) do Código de
Processo nos Tribunais Administrativos, altera-se e renumera-se a definição das espécies de processos estabelecida pela deliberação do Conselho

2 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais, Vítor Manuel Gonçalves Gomes.
311709566

PARTE E
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 15010/2018

Despacho n.º 9789/2018

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho do
Reitor de 28 de setembro de 2018, foi deferido o pedido de denúncia
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
da Mestre Ana Paula Fonseca da Costa Carvalho, Professora Adjunta
do mapa de pessoal docente da Universidade do Algarve, com efeitos
a partir de 28 de setembro de 2018.

O Despacho n.º 8320/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 27 de junho de 2016, criou o Gabinete do Desporto da
Universidade de Coimbra (GDUC) sob a forma de um projeto especial,
nos termos do disposto no artigo 3.º do Regulamento da Reitoria da Universidade de Coimbra (Regulamento n.º 424/2009, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 209, de 28 de outubro, na sua redação atual,
estabelecida através do Despacho n.º 2260/2017, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 53, de 15 de março de 2017, retificado pela
declaração de retificação n.º 238/2017, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 19 de abril de 2017).
No despacho de criação definiu-se que o GDUC se mantivesse até
31 de dezembro de 2018, embora se previsse já a possibilidade da extensão da sua duração. O enorme sucesso dos Jogos Europeus Universitários
que decorreram em Coimbra em julho de 2018 (EUG 2018) e constituíam
a missão mais visível do GDUC, mostrou a força da ideia da existência
de um Gabinete do Desporto na Universidade de Coimbra, pelo que
importa alargar a sua existência, e atualizar a sua missão.
Com efeito, os EUG 2018 e os respetivos eventos preparatórios, que
levaram a um intenso trabalho de colaboração com a AAC e outras entidades dedicadas ao desporto, mostraram que há um enorme potencial
de desenvolvimento na Universidade de Coimbra do papel determinante
do Desporto no processo de formação do indivíduo/estudante. Importa
aproveitar plenamente a dinâmica criada para potenciar a missão do
GDUC mais projetada para futuro, nomeadamente:

3 de outubro de 2018. — O Administrador, António Cabecinha.
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 15011/2018
Procedimento Concursal de Recrutamento
e contratação de Doutorado
Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 57/2016,
de 29 de agosto, torna -se público que a Universidade de Aveiro, vai
proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-133-ARH/2018, de âmbito internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de
nível inicial para o exercício de atividades de investigação científica
nas áreas científicas de Engenharia Mecânica, Energia, Matemática e
Informática com vista ao desenvolvimento de algoritmos avançados
para reduzir a volatilidade do comportamento de condução através
de advertências de segurança rodoviária e reduções de emissões, ao
abrigo do Projeto de I&D POCI-01-0145-FEDER-029463, designado
por “DICA-VE — Driving Information in a Connected and Autonomous
Vehicle Environment: Impacts on Safety and Emissions”, para o Centro
de Tecnologia Mecânica e Automação, Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade de Aveiro, 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 sito eletrónico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052
19 de setembro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
311708001

a) Desenvolver o papel do Desporto na atividade da UC;
b) Atrair estudantes-atletas que reconheçam na UC condições para
poderem manter uma vida ativa, conciliando a prática desportiva com
o percurso académico;
c) Contribuir para a afirmação do prestígio da UC, ao nível regional,
nacional e internacional, como uma Universidade que aposta no Desporto e atividade física como pilar estratégico da formação e bem-estar
da sua comunidade;
d) Contribuir para que o Desporto e atividade física seja na UC um
setor de excelência para a investigação e inovação;
e) Promover a prática regular do Desporto e atividade física na comunidade universitária, para todas as idades e capacidades, construindo
para isso quadros de treino e competitivos adequados;
f) Potenciar a prática desportiva através da gestão de espaços aptos
para a prática nas suas diferentes vertentes;
g) Promover a participação em competições nacionais e internacionais
de equipas universitárias da UC com grande qualidade.
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Mantém-se nos mesmos termos a coordenação do GDUC pelo Licenciado Mário Miguel Oliveira Marques dos Santos, tendo a equipa uma
composição variável, na qual se integrarão em regime de permanência
um pequeno grupo de técnicos que garantam a continuidade das suas
atividades, em particular contratando-se dois técnicos superiores com
experiência na área do desporto universitário, para além de integrar
também estudantes da UC sempre que viável, e ainda outros elementos
que, por despacho caso a caso, se verifique deverem ser integrados no
GDUC, numa base temporária ou mais alargada.
Mantém-se igualmente o trabalho em estreita colaboração com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física (FCDEF), a Unidade
de Extensão Cultural e Apoio à Formação — Estádio Universitário da
UC (EUC) e a AAC — Associação Académica de Coimbra, através da
sua Direção-Geral.
Determino assim que a duração do projeto seja prolongada por mais
dois anos, até 31 de dezembro de 2020, continuando na dependência do
Vice-Reitor com o pelouro do Desporto.

III.1.1 — Requerimento de admissão ao concurso, no qual deve obrigatoriamente:

311711411

a) Identificar o posto de trabalho (carreira, categoria e área ou áreas
disciplinares) a que se candidata, mencionando a referência deste concurso indicada no ponto I.1 do Edital;
b) Indicar o seu nome completo e morada;
c) Indicar o seu endereço de correio eletrónico e telefone de contacto
para notificações e eventuais comunicações do procedimento, em complemento à notificação por Edital;
d) Declarar, sob compromisso de honra, que reúne os requisitos para
a constituição de vínculo de emprego público enunciados no ponto II.1;
e) Se residir a mais de 500 km de Coimbra, e caso o pretenda, requerer a possibilidade de a sua Audição Pública, a existir, ocorrer por
teleconferência;
f) Se não for nativo da língua portuguesa ou inglesa, declarar sob
compromisso de honra que é detentor das competências linguísticas
exigidas no ponto II.3;
g) Declarar, sob compromisso de honra, de que é autêntica toda a
informação e documentação incluída na candidatura, sem prejuízo da
efetiva comprovação, sempre que solicitada.

Torna-se público que, por meu despacho exarado a 20/09/2018, se
encontra aberto, pelo prazo de 30 dias úteis a contar do dia útil imediato
ao da publicação do presente Edital no Diário da República, concurso
internacional para ocupação de um posto de trabalho da carreira docente
universitária, na categoria de Professor Auxiliar, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área
disciplinar de Medicina, subárea de Hemato-oncobiologia, da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, aberto no âmbito do Estatuto
da Carreira Docente Universitária (ECDU), na sua redação atual e do
Regulamento de Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente da
Universidade de Coimbra (RRCPDUC), Regulamento n.º 330/2016,
de 29 de março, e demais legislação aplicável.
I — Referência e local de trabalho:
I.1 — Referência do concurso: P053-18-5902.
I.2 — Local de trabalho: Universidade de Coimbra, Faculdade de
Medicina.
II — Requisitos de Admissão:
II.1 — Ter, à data do termo do prazo para apresentação de candidaturas, 18 anos de idade ou mais; não estar inibido para o exercício de
funções públicas ou interdito para exercício das funções públicas que
se propõe desempenhar; possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções e ter cumpridas as leis de vacinação
obrigatória.
II.2 — Ser, à data do termo do prazo para apresentação de candidaturas, titular do grau de doutor, válido em Portugal, na área ou em alguma
das áreas disciplinares para as quais é aberto o concurso, ou em área
conexa que, complementada com o percurso científico, mostre capacidade para trabalhar com centralidade em alguma das áreas disciplinares
para as quais é aberto o concurso. Ser também, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 312/84, de 26 de setembro, na
sua redação atual, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 177/2009, de 9 de agosto, na redação atual, detentor, à
mesma data, do grau de Especialista da carreira especial médica.
II.3 — Caso não seja falante nativo da língua portuguesa ou inglesa,
ser detentor das competências linguísticas ao nível C1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) em, pelo menos,
uma das duas línguas.
III — Formalização de candidaturas
III.1 — Instrução da candidatura: cada candidato deve, sob pena de
exclusão, entregar um exemplar em suporte de papel e um exemplar em
suporte digital, exclusivamente no formato portable document format
(pdf), os documentos listados a seguir, com exceção dos mencionados
nos pontos III.1.5 a III.1.7., que devem ser entregues apenas em formato
digital. Nos casos em que o candidato justifique a inviabilidade da
entrega em papel ou em suporte digital, deverão ser entregues 8 exemplares no formato físico mais adequado, salvo se essa duplicação for
inviável, caso em que o número de exemplares, justificadamente, poderá
ser inferior. Caso algum dos trabalhos mencionados no Curriculum
Vitae contenha documento classificado, que revele segredo comercial
ou industrial, ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou
científica, deverá o candidato, aquando da formalização da candidatura,
indicar expressamente tal reserva, sob pena de o trabalho em causa ser
livremente acedido por qualquer um dos demais candidatos, em sede
de consulta de processo.

III.1.2 — Curriculum Vitae, devidamente datado e assinado.
O Curriculum Vitae deve conter um preâmbulo do qual conste, se
existir, o histórico de todas as relações contratuais do candidato até
à data da candidatura em instituições do ensino superior, e respetivos
períodos, identificando a categoria detida, a natureza do vínculo, a área
disciplinar e a instituição de ensino superior onde exerce ou exerceu
funções, explicitando, com exatidão, o vínculo laboral detido à data
da candidatura. Deve ainda incluir uma sinopse fundamentada, que
demonstre que o candidato possui especialidade adequada à área ou
áreas disciplinares para as quais é aberto o concurso.
O candidato deve ainda organizar o seu Curriculum Vitae de forma
a responder separadamente a cada um dos critérios e subcritérios enunciados no ponto e subpontos do ponto IV.2., bem como, sob pena de
exclusão, identificar e fundamentar, de entre os trabalhos por si produzidos, quais os 3 a 6 que considera melhor representarem as suas mais
significativas contribuições para o avanço do conhecimento na área ou
áreas para as quais é aberto o concurso.
III.1.3 — Plano de desenvolvimento de carreira, relativo às linhas
de investigação na área ou áreas disciplinares para as quais é aberto o
concurso a que o candidato propõe dedicar-se na UC, obedecendo aos
seguintes requisitos: Apresentação dos principais problemas aos quais
pretende dedicar a sua investigação futura, contextualizando-os no
atual estado da arte nessas áreas; Descrição, sistematizada e sucinta,
das estratégias de investigação que o candidato se propõe adotar, para
desenvolver a sua investigação e resolver ou contribuir para a resolução
dos problemas por si enunciados; Explicitação das razões e motivações
das suas escolhas.
III.1.4 — Cópia dos certificados de habilitações. Os opositores ao
concurso que sejam detentores do grau de doutor obtido no estrangeiro
devem comprovar o respetivo reconhecimento ou a respetiva equivalência nos termos do Decreto-Lei n.º 283/83 de 21 de junho ou o respetivo
registo nos termos do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, sob
pena de exclusão. Os opositores ao concurso que se encontrem a exercer
funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas na Universidade de Coimbra estão dispensados da respetiva entrega, devendo
solicitar a dispensa em virtude de tais documentos se encontrarem no
seu processo individual.
III.1.5 — Cópia autonomizada dos 3 a 6 trabalhos que o candidato
considera melhor representarem as suas mais significativas contribuições para o avanço do conhecimento na área ou áreas para as quais é
aberto o concurso.
III.1.6 — Cópia de todos os demais trabalhos mencionados no Curriculum Vitae.
III.1.7 — Quaisquer outros elementos que o candidato considere
relevantes.
III.2 — Todos os documentos de candidatura indicados no ponto III.1
devem ser apresentados em língua portuguesa ou inglesa, com exceção
dos indicados em III.1.6 e III.1.7. que poderão ser entregues noutra
língua, se deles não existir versão em português ou inglês. Sempre que
os originais dos documentos referidos em III.1.4. e III.1.5. estejam produzidos em língua diferente, deve ser entregue documento de tradução
para a língua portuguesa ou inglesa. Excetuam-se os diplomas, que
podem estar escritos em latim, não sendo necessária tradução.
III.3 — Entrega da candidatura: Pessoalmente no Serviço de Gestão
de Recursos Humanos da Administração da Universidade de Coimbra,
durante o respetivo horário de funcionamento disponível em http://www.
uc.pt/drh/contactos, ou por correio registado a remeter para a Administração da Universidade de Coimbra — Serviço de Gestão de Recursos

1 de outubro de 2018. — O Reitor, João Gabriel Silva.

Edital n.º 969/2018

