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PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 6744/2018
Licenciado António Ferreira Gonçalves, procurador-geral-adjunto a exercer as funções Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, cessou as referidas funções por efeito de aposentação/jubilação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
26 de junho de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.

311458133

PARTE E
ERC — ENTIDADE REGULADORA PARA A COMUNICAÇÃO
SOCIAL

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 9374/2018

Despacho n.º 6745/2018
O Regulamento (UE) n.º 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD) prevê, no seu
artigo 37.º, a designação de um encarregado de proteção de dados, sempre
que o tratamento seja efetuado por uma autoridade ou organismo público.
Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 6 do artigo 37.º do
RGPD, designo como Encarregada da Proteção de Dados da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social — ERC, a Dr.ª Joana Alexandre
Pizarro Bravo da Silva Pereira Caimoto Duarte, Técnica Superior do
Departamento Jurídico da ERC.
19 de junho de 2018. — O Presidente do Conselho Regulador da
ERC, Sebastião Póvoas.
311454561

ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
Despacho n.º 6746/2018
Por despacho da Reitora do ISCTE — Instituto Universitário de
Lisboa de 18 de junho de 2018 e nos termos do n.º 6 do Artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 junho, foram nomeados como membros
do júri da equivalência do grau de doutor em Antropologia requerida por
Cristina Rodrigues da Silva os/as seguintes Professores/as:
Presidente: Doutor Miguel de Matos Castanheira do Vale de Almeida,
Professor Associado com agregação do ISCTE — Instituto Universitário
de Lisboa, por delegação expressa da Reitora do ISCTE — Instituto
Universitário de Lisboa.
Vogais:
Doutor Paulo Jorge Granjo Simões, Investigador Auxiliar do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Doutora Maria Helena Chaves Carreiras, Professora Associada do
ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.
Doutora Maria Antónia Pereira Resende Pedroso de Lima, Professora
Auxiliar do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.
18.06.2018. — A Reitora do ISCTE — Instituto Universitário de
Lisboa, Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues.
311454504

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-75-ARH/2018, 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 Engenharia Mecânica, subárea de Tecnologia Mecânica,
com vista a desenvolver investigação da formabilidade dos aços avançados de alta resistência de terceira geração através de desenvolvimento
de modelos matemáticos de material para previsão da instabilidade
plástica e da fratura no âmbito do projeto NanosFLiD (POCI-01-0145-FEDER-032466) do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação
(TEMA) 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.
26 de junho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos
Santos Gonçalves Ferreira.
311480116
Aviso (extrato) n.º 9375/2018
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-76-ARH/2018, 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 Química com vista ao desenvolvimento de atividades de
investigação no âmbito do projeto “REM-AQUA — Remediação de
efluentes de aquacultura através da degradação com recurso a fotossensibilizadores”, CENTRO-01-0145-FEDER-029021, do CESAM — Centro

