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A citar:
Todos os candidatos colocados no concurso externo, aberto para o
ano escolar de 2017/2018 através do Aviso n.º 3887-B/2017 (publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 11.04.2017), no grupo de
recrutamento 350-Espanhol, identificados nas listas publicadas no site
da DGAE (http://www.dgae.mec.pt).
10 de outubro de 2017. — A Juíza de Direito, Liceth Maria dos Santos
dos Santos. — O Oficial de Justiça, Maria Teresa Serra Fernandes.
310839934

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Aviso n.º 12609/2017
Por meu despacho de 10 de outubro de 2017, e nos termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que a mestre Sandra Maria de Jesus Reis,
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final
de 18 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com o Conselho Superior
da Magistratura, para o desempenho de funções da carreira/categoria
de técnica superior.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida
Lei n.º 35/2014, o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
12 de outubro de 2017. — O Juiz-Secretário, Carlos Castelo Branco.
310844453

Aviso n.º 12610/2017
Por meu despacho de 10 de outubro de 2017, e nos termos do disposto
nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que o licenciado Nuno José Ferreira Morgado concluiu com
sucesso o período experimental, com a avaliação final de 17,9 valores,
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com o Conselho Superior da Magistratura,
para o desempenho de funções da carreira/categoria de técnica superior.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida
Lei n.º 35/2014, o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
12 de outubro de 2017. — O Juiz-Secretário, Carlos Castelo Branco.
310844364

MINISTÉRIO PÚBLICO
Procuradoria-Geral da República
Despacho (extrato) n.º 9250/2017
Por despacho de Sua Excelência a Conselheira Procuradora-Geral da
República de 11 de outubro de 2017, foi colocada na situação de disponibilidade a procuradora-geral-adjunta, Licenciada Lucília Maria das
Neves Franco Morgadinho Gago, com efeitos a 9 de outubro de 2017.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
12 de outubro de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
310843002

PARTE E
UNIVERSIDADE ABERTA
Edital n.º 836/2017
Torna-se público que, por meu despacho, exarado a 4 de agosto
de 2017, 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 documental internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho da categoria de Professor Auxiliar,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com um período experimental de 5 anos, para a área
científica de “Sustentabilidade, Ambiente e Alterações Globais”,
na subárea de “Tecnologia e Gestão Ambiental”, da Universidade
Aberta (UAb), esgotando-se o concurso com o preenchimento da
vaga posta a concurso.
O presente procedimento reger-se-á pelas disposições constantes
dos artigos 37.º a 51.º e 62-A do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na sua redação atual, doravante designado por ECDU e demais
legislação aplicável.
A Universidade Aberta, em cumprimento da alínea h) do artigo 9 da
Constituição, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
I — Local de trabalho: Universidade Aberta
II — Requisitos de Admissão:
1 — Ser titular, à data do termo do prazo para a candidatura, do grau
de doutor em Engenharia do Ambiente ou Engenharia Química.
1.1 — Os opositores ao concurso que sejam detentores de habilitações
obtidas no estrangeiro, devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou registo do grau de doutor, nos termos do Decreto-Lei n.º 341/2007,
de 12 de outubro e demais legislação aplicável.
2 — Possuir o domínio da língua portuguesa falada e escrita. Os
candidatos de nacionalidade estrangeira, exceto os de expressão oficial

portuguesa, deverão entregar diploma reconhecido oficialmente, comprovativo da escrita e da oralidade da língua portuguesa.
3 — Reunir os requisitos gerais para provimento em funções públicas, previstos na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, de que não estejam
dispensados pelo ECDU.
4 — O contrato por tempo indeterminado para o lugar posto a concurso, tem um período experimental de cinco anos, nos termos do artigo 25.º, n.º 1 do ECDU.
III — Candidatura:
1 — Apresentação:
a) As candidaturas deverão ser entregues até ao termo do respetivo
prazo, pessoalmente, durante o respetivo horário de funcionamento, nos
Serviços de Expediente e Arquivo da Universidade Aberta, sito na Rua
Braamcamp, n.º 90, piso 00, Lisboa, Portugal ou remetidos por correio
registado para a Divisão de Recursos Humanos, Universidade Aberta,
Rua Braamcamp, n.º 90, piso 5, 1250-052 Lisboa, Portugal.
b) Adicionalmente, as candidaturas deverão ser enviadas obrigatoriamente por e-mail para rh@uab.pt, incluindo todos os seus elementos
constitutivos.
2 — Instruções do Requerimento de Admissão — de acordo com
o Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) publicado em
anexo ao Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, o requerimento de
admissão ao concurso, dirigido ao magnífico Reitor da Universidade
Aberta, é instruído obrigatoriamente pelos seguintes elementos:
a) Requerimento acompanhado da seguinte documentação:
i) Identificação do posto de trabalho a que se candidata, nomeadamente
o concurso e referência a que se candidata, mencionando o Diário da
República onde está publicado o presente edital;
ii) Nome completo;
iii) Filiação;
iv) Naturalidade;

