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rídica de emprego público de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, por falecimento a 16 de outubro de 2018, o
assistente técnico João Cabaço Ferreirinho.
7 de novembro de 2018. — O Secretário-Adjunto da Procuradoria-Geral da República, Rui Dias Fernandes.
311797979

Conselho Superior do Ministério Público
Despacho (extrato) n.º 10938/2018

Despacho (extrato) n.º 10939/2018
Licenciado António Manuel Rocha Soares, procurador-adjunto a
exercer funções na comarca de Porto Este — Núcleo de Amarante,
cessa as referidas funções por efeitos de aposentação por incapacidade.
23 de outubro de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
311819029
Despacho (extrato) n.º 10940/2018

Licenciado Rui Avelar Santos procurador da República a exercer
funções na Comarca de Lisboa — Criminal, cessa as referidas funções
por efeito de aposentação/jubilação.

Licenciado António Alberto Carranca da Costa, procurador da
República a exercer as funções na comarca de Lisboa Norte/Loures Trabalho, cessa as referidas funções por efeito de aposentação
compulsiva.

23 de outubro de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
311818965

5 de novembro de 2018. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
311818998

PARTE E
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Aviso (extrato) n.º 16994/2018
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 vinte dias úteis a contar da presente
publicação, do concurso Ref.ª CDL-CTTRI-154-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 Biologia com vista à utilização de ferramentas bioquímicas
e geoquímicas para a rastreabilidade de origem de produtos alimentares
de origem marinha, no âmbito do projeto “Rastreabilidade da Origem
Geográfica como uma Via de Valorização Inteligente dos Recursos
Marinhos Endógenos” (POCI-01-0145-FEDER-029491), suportado
pelos orçamentos do Programa Operacional Regional do Centro, 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
10 de outubro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
311821897
Aviso (extrato) n.º 16995/2018
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-161-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
Biologia, para o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM)
e Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. As funções
de investigação científica que englobam a síntese, funcionalização e
caracterização de nanopartículas de conversão ascendente, a cultura de
células de melanoma in vitro e posterior exposição às nanopartículas
de conversão ascendente sintetizadas para o estudo dos mecanismos de
toxicidade, serão desenvolvidas no âmbito do projeto HOTsPOT- No-

vas nanopartículas de conversão ascendente para terapia multimodal
do melanoma: terapia fototérmica, terapia fotodinâmica e quimioterapia (POCI-01-0145-FEDER-031794), suportado pelos orçamentos
do Programa Operacional Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização e do Programa Operacional Regional de Lisboa, 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 sítio eletrónico da Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052
16 de outubro de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge
dos Santos Gonçalves Ferreira.
311822025
Declaração de Retificação n.º 845/2018
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 15575/2018, publicado no
Diário da República n.º 208, 2.ª série, de 29 de outubro de 2018, referente
à consulta pública do Projeto de Regulamento da Unidade Curricular
Dissertação/Projeto/Estágio dos Cursos de Mestrado do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro,
retifica-se o seguinte:
Onde se lê:
«avisam-se os interessados de que se encontra em consulta pública,
no endereço de internet www.ua.pt/gaqap/uaemmudanca, o Projeto
de Regulamento da Unidade Curricular Dissertação/Projeto/Estágio
dos Cursos de Mestrado do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro.»
deve ler-se:
«avisam-se os interessados de que se encontra em consulta pública,
no endereço de internet:
www.ua.pt/gaqap/uaemmudanca
o Projeto de Regulamento da Unidade Curricular Dissertação/Projeto/
Estágio dos Cursos de Mestrado do Instituto Superior de Contabilidade
e Administração da Universidade de Aveiro.»
14 de novembro de 2018. — O Administrador, Jorge Baptista Lopes.
311824707
Declaração de Retificação n.º 846/2018
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 15573/2018, publicado no
Diário da República n.º 208, 2.ª série, de 29 de outubro de 2018, referente
à consulta pública do Projeto de Regulamento da Unidade Curricular
Dissertação/Projeto/Estágio do Curso de Mestrado em Gestão Comercial

