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c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
8.1 — Requisitos especiais:
Nível habilitacional: Mestrado Integrado em Medicina Veterinária,
sem possibilidade de substituição ao nível habilitacional por formação
ou experiência profissional.
9 — Forma da candidatura:
9.1 — As candidaturas são obrigatoriamente apresentadas mediante preenchimento do formulário próprio, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 (2.ª série), de 8 de maio, disponibilizada no site eletrónico da Universidade de Évora http://www.sadm.uevora.pt, podendo
ser entregues, pessoalmente, durante o horário normal de expediente
(9h-12h30 m e 14h-17h30m) na morada a seguir indicada, ou remetidas
por correio registado até ao termo do prazo, para Divisão de Recursos
Humanos, Largo da Sra. da Natividade, 7002-554 Évora.
9.2 — Na apresentação por correio atende-se à data do respetivo
registo. No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada
indicada no número anterior, no ato de receção da mesma é emitido
recibo comprovativo da data de entrada.
9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 — Cada candidato deverá anexar ao requerimento fotocópias dos
seguintes documentos:
a) Curriculum vitae;
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas;
c) Certificados das ações de formação frequentadas, e relacionadas
com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função,
caso existam;
d) Outros elementos facultativos, que considere pertinentes, para
apreciação do mérito dos candidatos.
11 — Métodos de seleção: nos termos do n.º 5 do artigo 36.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da
portaria n.º 83-A/2008, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas
pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, se aplica o método de seleção
obrigatório, avaliação curricular e como método de seleção facultativo
a entrevista profissional de seleção. São excluídos do procedimento
os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em
cada método de seleção o que determina a sua não convocação para o
método seguinte. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um
dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso.
11.1 — Avaliação curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipos
de funções exercidas e avaliação de desempenho obtidos.
11.2 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar,
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados, durante a interação estabelecida entre
o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
11.3 — Os métodos de seleção serão utilizados de forma faseada e
assumem caráter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores em cada método de seleção
o que determina a sua não convocação para o método seguinte. A falta
de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção
equivale à desistência do concurso.
12 — Sistema de classificação final:
A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada método de seleção. Na avaliação curricular
é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às
centésimas. Na entrevista profissional de seleção são adotados os níveis
classificativos de Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado, aos
quais correspondem classificações na escala de 4, 8, 12, 16 e 20 valores.
As ponderações a utilizar nos métodos de seleção adotados e a aplicar
aos candidatos são os seguintes:
a) Avaliação curricular — 70 %;
b) Entrevista profissional de seleção — 30 %.
Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos
métodos de seleção a utilizar, são facultados aos candidatos sempre
que solicitados.
13 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização
dos métodos de seleção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
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14 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º da portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificados por
uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do
código do procedimento administrativo.
15 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, disponibilizada na sua página eletrónica
www.sadm.uevora.pt.
16 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República e disponibilizada na
sua página eletrónica. Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a adotar são os constantes do artigo 35.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
17 — Composição do júri que será simultaneamente júri de avaliação
do período experimental:
Presidente: Elisa Maria Varela Bettencourt, Prof.ª auxiliar.
Vogais efetivos:
Ricardo Jorge da Costa Trindade Palmeiro Romão, Prof. auxiliar que
substituirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos;
Nuno Miguel Lourenço Alexandre, Prof. auxiliar.
Vogais suplentes:
Sandra Maria da Silva Branco, Prof.ª auxiliar;
Susana Oliveira Serrano Monteiro, Prof.ª auxiliar.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o presente aviso é publicitado na
página eletrónica da Universidade de Évora, e a partir da sua publicação
no Diário da República, na Bolsa de emprego público e num jornal de
expansão nacional, por extrato.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “A
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.
20 — Quotas de emprego: de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1
do formulário de candidatura, o respetivo grau de incapacidade e o tipo
de deficiência, nos termos do diploma supramencionado.
13/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312140809
Aviso n.º 5417/2019
1 — Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho (LTFP), conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, torna-se público que por despacho de 21/01/2019 da Vice-Reitora,
Professora Ausenda de Cáceres Balbino, por delegação, ao abrigo do n.º 2
do Despacho n.º 5453/2018 (2.ª série), de 1 de junho, se encontra aberto,
pelo prazo de dez dias úteis contados a partir da data de publicação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo,
pelo período de 1 ano, renovável até ao máximo de 3 anos, tendo em vista
o preenchimento de um posto de trabalho, da categoria de Técnico Superior
na área do controlo reprodutivo na Unidade Clínica de Alter, previsto e
não ocupado no mapa de pessoal da Universidade de Évora.
2 — Legislação aplicável: o recrutamento rege-se pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, foi consultada a Direção-Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), tendo a entidade gestora
do sistema de requalificação declarado a inexistência de trabalhadores
em situação de requalificação cujo perfil se adeque às caraterísticas do
posto de trabalho em causa.
Consultada a Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) nos termos do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e de acordo com a atribuição que é conferida ao INA pela alínea c) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 48/2012,
foi declarada a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer
candidato com o perfil adequado, dado ainda não ter decorrido qualquer
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento.
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4 — Local de trabalho — Unidade Clínica de Alter do Hospital Veterinário da Universidade de Évora, Tapada do Arneiro, 7440-152 Alter
do Chão.
5 — O posto de trabalho caracteriza-se pelo exercício de funções na
categoria de técnico superior (Médico Veterinário) e destina-se a garantir
o funcionamento do Centro de Reprodução equina afeto à Unidade
Clínica de Alter, assegurando o controlo reprodutivo do efetivo equino
da Coudelaria de Alter bem como de clientes do exterior que assim o
solicitem. Pretende-se igualmente que o Médico Veterinário dê apoio
ao funcionamento da Unidade Clínica, nomeadamente no que concerne
o apoio ao internamento, serviço de cirurgia e de medicina interna bem
como colaboração nas escalas de serviço durante o fim de semana.
Principais tarefas:
Controlo reprodutivo da eguada;
Controlo reprodutivo dos garanhões;
Maneio e tratamento dos poldros;
Escalas de serviço clínico e apoio à Unidade Clínica na área da medicina interna e cirurgia de equinos.
5.1 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura pré-Bolonha ou
mestrado integrado em Medicina Veterinária, sem possibilidade de
substituição ao nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
5.2 — Requisitos preferenciais para o posto de trabalho e competências:
Mestrado na área de Reprodução Animal;
Conhecimentos na área da reprodução dos equinos, nomeadamente
na área da inseminação artificial e controlo reprodutivo;
Recolha e transferência de embriões;
Experiência no contacto com os alunos e trabalho em contexto de
Hospital Universitário;
Fluência em inglês e espanhol;
Experiência na apresentação pública de dados e na organização de
ações de divulgação. Competências: trabalho de equipa e cooperação;
relacionamento interpessoal.
6 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.
7 — Posicionamento remuneratório: nos termos da alínea i) do n.º 3
do artigo 19.º na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, não há lugar a negociação, pelo que os trabalhadores recrutados
terão direito à remuneração base 1201,48€, correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única
da carreira de técnico superior.
8 — Requisitos de admissão previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho:
Podem ser opositores ao procedimento concursal os trabalhadores
que até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
8.1 — Requisitos especiais — Nível habilitacional: Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, sem possibilidade de substituição ao
nível habilitacional por formação ou experiência profissional;
9 — Forma da candidatura:
9.1 — As candidaturas são obrigatoriamente apresentadas mediante preenchimento do formulário próprio, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 (2.ª série), de 8 de maio, disponibilizada no site eletrónico da Universidade de Évora http://www.sadm.uevora.pt, podendo
ser entregues, pessoalmente, durante o horário normal de expediente
(9h-12h30 m e 14h-17h30m) na morada a seguir indicada, ou remetidas
por correio registado até ao termo do prazo, para Divisão de Recursos
Humanos, Largo da Sra. da Natividade, 7002-554 Évora.
9.2 — Na apresentação por correio atende-se à data do respetivo
registo. No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada
indicada no número anterior, no ato de receção da mesma é emitido
recibo comprovativo da data de entrada.

9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10 — Cada candidato deverá anexar ao requerimento fotocópias dos
seguintes documentos:
a) Curriculum vitae;
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas;
c) Certificados das ações de formação frequentadas, e relacionadas
com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função,
caso existam;
d) Outros elementos facultativos, que considere pertinentes, para
apreciação do mérito dos candidatos.
11 — Métodos de seleção: nos termos do n.º 5 do artigo 36.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da
Portaria n.º 83-A/2008, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, se aplica o método de seleção
obrigatório, avaliação curricular e como método de seleção facultativo
a entrevista profissional de seleção. São excluídos do procedimento
os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em
cada método de seleção o que determina a sua não convocação para o
método seguinte. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um
dos métodos de seleção equivale à desistência do concurso.
11.1 — Avaliação curricular (AC) — Visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipos
de funções exercidas e avaliação de desempenho obtidos.
11.2 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) — Visa avaliar,
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos
comportamentais evidenciados, durante a interação estabelecida entre
o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
11.3 — Os métodos de seleção serão utilizados de forma faseada e
assumem caráter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores em cada método de seleção
o que determina a sua não convocação para o método seguinte. A falta
de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção
equivale à desistência do concurso.
12 — Sistema de classificação final:
A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0 a
20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção. Na avaliação curricular é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a
valoração até às centésimas. Na entrevista profissional de seleção são
adotados os níveis classificativos de Insuficiente, Reduzido, Suficiente,
Bom e Elevado, aos quais correspondem classificações na escala de 4,
8, 12, 16 e 20 valores. As ponderações a utilizar nos métodos de seleção
adotados e a aplicar aos candidatos são os seguintes:
a) Avaliação curricular — 70 %;
b) Entrevista profissional de seleção — 30 %.
Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos
métodos de seleção a utilizar, são facultados aos candidatos sempre
que solicitados.
13 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização
dos métodos de seleção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
14 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificados por
uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou d) do n.º 3 do mesmo
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do
código do procedimento administrativo.
15 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, disponibilizada na sua página eletrónica
www.sadm.uevora.pt.
16 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
publicada na 2.ª série do Diário da República e disponibilizada na
sua página eletrónica. Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
17 — Composição do júri que será simultaneamente júri de avaliação
do período experimental:
Presidente: Elisa Maria Varela Bettencourt, Prof.ª auxiliar.
Vogais efetivos:
Ricardo Jorge da Costa Trindade Palmeiro Romão, Prof. auxiliar que
substituirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos;
Nuno Miguel Lourenço Alexandre, Prof. auxiliar.
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Vogais suplentes:
Sandra Maria da Silva Branco, Prof.ª auxiliar;
Susana Oliveira Serrano Monteiro, Prof.ª auxiliar.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o presente aviso é publicitado na
página eletrónica da Universidade de Évora, e a partir da sua publicação
no Diário da República, na Bolsa de emprego público e num jornal de
expansão nacional, por extrato.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
“A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
discriminação”.
20 — Quotas de emprego: de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1
do formulário de candidatura, o respetivo grau de incapacidade e o tipo
de deficiência, nos termos do diploma supramencionado.
13/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312140833
Despacho n.º 3494/2019
Por despacho de 27/02/2019 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 o doutor Patrick José
de Queiroz Materatski, 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 Agronomia no projeto “GAFAPROTECT — Controle
da antracnose da oliveira através de silenciamento e expressão de genes
utilizando um vírus de planta como vetor” no Instituto de Ciências
Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, com direito à remuneração correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
11/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312132328
Despacho n.º 3495/2019
Por despacho de 27/02/2019 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 Luís André Ladeira Seixas do Carmo, na categoria de
professor auxiliar do mapa de pessoal desta instituição, na sequência de
concurso documental internacional para a área disciplinar de Geografia
Humana, da Escola de Ciências e Tecnologia, com direito à remuneração
correspondente ao escalão 1, índice 195, do Estatuto remuneratório do
pessoal docente universitário.
11/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312132166
Despacho n.º 3496/2019
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
por despacho de 20/02/2019 da Reitora da Universidade de Évora,
mestre Alexandre Miguel Correia Martins, nomeado Diretor dos Serviços Técnicos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, em comissão
de serviço, pelo período de três anos, após procedimento concursal, por
ter demonstrado por ser detentor de atributos considerados fundamentais
para o exercício das funções, tais como: conhecimento do cargo e dos
desafios que se colocam, visão estratégica, autonomia e capacidade de
decisão em alinhamento com a instituição.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional.
2 — Conforme previsto no n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a presente nomeação produz efeitos no dia seguinte ao despacho
de homologação (21/02/2019).
Súmula curricular
Nome: Alexandre Miguel Correia Martins.

Habilitações académicas:
Licenciatura em Matemática e Ciências da Computação, Universidade
de Évora, 2006;
Licenciatura em Engenharia Civil, Instituto Politécnico de Beja, 2014;
Mestrado em Gestão de Empresas, Universidade de Évora, 2017.
Formação complementar:
Curso “O Código dos Contratos Públicos”, INA, 28 horas;
Curso “SQL”, NUFOR, Universidade de Évora, 28 horas;
Curso “Access” NUFOR, Universidade de Évora, 24 horas;
Curso “Excel Avançado”, NUFOR, Universidade de Évora;
Curso “SPSS na Análise de Dados em Ciências Sociais” NUFOR,
Universidade de Évora, 24 horas.
Carreira: Técnico superior do Mapa de Pessoal da Universidade de
Évora, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado desde abril de 2011.
Cargos mais relevantes:
Desde maio de 2018, Diretor dos Serviços Técnicos, em regime de
substituição.
11/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312132985
Despacho n.º 3497/2019
Por despacho de 27/02/2019 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 Maria
Doroteia Murteira Rico da Costa Campos, 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 Agronomia no projeto
“TOMVIRPROTECT -Desenvolvimento de um vetor para proteção
de plantas de tomate contra TSWV” no Instituto de Ciências Agrárias
e Ambientais Mediterrânicas, com direito à remuneração correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
11/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312132352
Despacho n.º 3498/2019
Por despacho de 07/03/2019 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 Tânia Mesquita
Nobre, 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 Biologia/Ciências Agrárias no projeto “Uma estratégia com base na
simbiose para a gestão da mosca da azeitona: à procura de potenciais cavalos
de Troia” no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas,
com direito à remuneração correspondente ao nível 38 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
12/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312135763
Despacho n.º 3499/2019
Por despacho de 07/03/2019 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 o doutor Rodrigo Teodoro
de Paula, 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
Musicologia no projeto “PASEV: Patrimonialização da Paisagem Sonora de
Évora (1540-1910)” no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical,
com direito à remuneração correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
12/03/2019. — A Administradora da Universidade de Évora, Maria
Cesaltina Frade.
312135917
Despacho n.º 3500/2019
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, por
despacho de 27/02/2019 da Reitora da Universidade de Évora, licenciada
Anabela Ramos Elias, nomeada Coordenadora do Gabinete de Apoio à
Investigação dos Serviços de Ciência e Cooperação, cargo de direção
intermédia de 3.º grau, em comissão de serviço, pelo período de três

