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PARTE D

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Despacho (extrato) n.º 2254/2018
Licenciada Maria da Graça Lopes Marques, Procuradora -Geral -Adjunta a exercer as funções no Supremo Tribunal de Justiça cessou as referidas 

funções por efeito de aposentação/jubilação, por limite de idade, com efeitos a partir de 19/02/2018. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas).

1 de março de 2018. — O Secretário da Procuradoria -Geral da República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
311172057 

PARTE E

 COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES
DA JUSTIÇA

Declaração de Retificação n.º 173/2018
Declara -se que a Deliberação n.º 57/2018, referente à delegação, com 

faculdade de subdelegação, de competências do Órgão de Gestão da 
Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça (CAAJ), 
nos seus membros, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 
12 de janeiro de 2018, saiu com incorreção que importa retificar.

Assim, no ponto 6, onde se lê «delegadas, desde 7 de abril de 2017» 
deve ler -se «delegadas, desde 7 de março de 2017».

21 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Órgão de Gestão, Hugo 
Moreiras Marques Lourenço.

311149604 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Edital n.º 254/2018
Doutor António Carreto Fidalgo, professor catedrático e reitor da 

Universidade da Beira Interior, faz saber que, pelo prazo de trinta dias 
úteis a contar do dia imediato àquele em que o presente edital for pu-
blicado no Diário da República, está aberto concurso documental in-
ternacional, para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para 1 posto de trabalho 
e provimento da respetiva vaga na categoria de professor catedrático 
na área disciplinar de Biomedicina, do mapa de pessoal docente da 
Universidade da Beira Interior, com a remuneração estabelecida nos 
termos da legislação aplicável.

A avaliação do período experimental, quando aplicável, é feita nos 
termos do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Aca-
démica.

O concurso é aberto nos termos do Capítulo IV do Estatuto da Car-
reira Docente Universitária aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 
13 de novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, 
de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio adiante 
designado por ECDU, e demais legislação aplicável, designadamente 
do Regulamento de Concursos e Contratação da Carreira Académica da 
Universidade da Beira Interior, adiante designado por Regulamento, re-
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 
2014, Despachos do Reitor e Vice -Reitor n.º 2017/R/89 de 27 de outubro 
e n.º 2017/R/6 de sete de fevereiro e após emissão de declaração a que 

se refere o n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013 de 28 de novembro. O 
concurso esgota -se com o preenchimento do posto de trabalho colocado 
a concurso e no mesmo observar -se -ão as seguintes disposições:

1 — Local de exercício de funções
1.1 — O docente a admitir desempenhará as suas funções na Univer-

sidade da Beira Interior.
1.2 — As funções a desempenhar na área disciplinar em que o con-

curso é aberto, têm subjacente que a investigação a realizar decorrerá in-
tegrada numa das unidades/polos com autonomia financeira, sediadas(os) 
na UBI ou em Laboratórios Associados de que esta seja participante.

2 — Requisitos de admissão
2.1 — Em conformidade com o disposto nos artigos 37.º, 38.º e 40.º 

do ECDU, são requisitos para a candidatura os seguintes:
a) Ser titular do grau de Doutor há mais de cinco anos, em ramo 

considerado como adequado à área para que foi aberto o concurso;
b) Ser detentor do título de agregado, em ramo considerado como 

adequado à área para que foi aberto o concurso.

2.2 — Caso o grau de doutor tenha sido conferido por instituição 
de ensino superior estrangeira, o mesmo tem de estar reconhecido em 
Portugal, nos termos previstos na legislação para o efeito aplicável, até 
à data do termo do prazo para a candidatura.

3 — Apresentação de candidaturas (prazo, local e forma)
3.1 — As candidaturas deverão ser apresentadas, até ao 30.º dia útil 

contado a partir da data de publicação do presente edital na 2.ª série 
do Diário da República, na Reitoria da Universidade da Beira Interior 
(Setor de Terceiro Ciclo, Concursos de Docentes e Atos Académicos), 
Convento de Santo António, 6201 -001, Covilhã, pessoalmente, no ho-
rário de atendimento ao público, 2.ª a 6.ª feira das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30 ou por correio registado, expedido até ao termo do prazo 
fixado para apresentação de candidaturas.

3.2 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

4 — Composição do júri
O júri do concurso, funcionará de acordo com o disposto no artigo 50.º 

e 51.º do ECDU e no presente edital, tendo nos termos do artigo 46.º do 
ECDU e n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento a seguinte constituição:

Presidente — Vice-Reitor, Doutor Paulo Rodrigues Lima Vargas 
Moniz, por delegação.

Vogais:
Doutor Alberto Manuel Barros da Silva, professor catedrático da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
Doutora Maria Helena Mendes Gil, professora catedrática aposentada 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

candida
Highlight


