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Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso 
n.º 17388/2020, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-82-ARH/2020 de âmbito internacional, 
para recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado 
ao abrigo do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de Nível Inicial 
para o exercício de atividades de investigação científica nas áreas científicas de Química, Física 
e Ciência Engenharia dos Materiais com vista ao estudo computacional atomístico para a predi-
ção quantitativa das estruturas e das propriedades eletrónica de estruturas orgânicas covalentes 
(COFs) no âmbito do projeto “Graphene for a New Generation of Electronics” (ref.:IF/00894/2015/
CP1302/CT0024) suportado pelos orçamentos do Programa Operacional suportado pelos orça-
mentos da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC).
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, 
publicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-
-novos-concursos-e-ofertas .
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso 
no Diário da República. 

Aveiro, em 24 de junho de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso 
n.º 17391/2020, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-85-ARH/2020 de âmbito internacional, para 
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo 
do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de nível inicial para o exercício 
de atividades de investigação científica nas áreas científicas de Biotecnologia e Engenharia Quími-
ca com vista ao desenvolvimento de um dispositivo à base de líquidos iónicos suportados para a 
remoção de citostáticos a partir de soluções aquosas, no âmbito do projeto  IonCytDevice - POCI-
-01-0145-FEDER-031106, suportado pelos orçamentos do 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.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, pu-
blicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-novos-
-concursos-e-ofertas .
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso no 
Diário da República. 

Aveiro, em 05 de outubro de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso n.º 17389/2020 
relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-90-ARH/2020 de âmbito internacional, para recrutamento na 
modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo do Código de Tra-
balho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de nível inicial para o exercício de atividades de 
investigação científica na área de Física Fundamental com especial incidência nos domínios da Física 
de Partículas. Consideram-se atividades a desenvolver: 
1) Estudo de modelos para alem do Modelo Padrão. Será dada relevância à análise fenomenológica de 
modelos contendo novos escalares, novos bosões de gauge, bem como quarks e leptões do tipo ve-
torial. As ferramentas a desenvolver serão baseadas em algoritmos de aprendizagem profunda e visão 
computacional, sendo o objetivo final produzir estudos de significância para a potencial descoberta de 
nova Física em experiências de colisão como o LHC, ILC e o FCC.
2) Análise de potenciais efetivos tanto a temperatura zero como a temperatura finita e respetivo estu-
do de transições de fase e produção de ondas gravitacionais primordiais. O foco será nos mesmos 
modelos que no ponto 1). O trabalho a desenvolver irá requerer o desenvolvimento de ferramentas 
baseadas em aprendizagem profunda, visão computacional e algoritmos genéticos de forma a efetuar 
estudos sofisticados que permitam prever a razão sinal/ruído para o espectro de ondas gravitacionais 
em detetores como LISA. 
Estas atividades de investigação inserem-se no âmbito do projeto HIGGS-PHENO-UNI, Da Fenomeno-
logia do Higgs à Unificação das Interações Fundamentais, com referência PTDC/FIS-PAR/31000/2017, 
apoiado através de fundos nacionais (MCTES) e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., na 
sua componente de Orçamento de Estado.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, publicitado 
no seguinte endereço eletrónico: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052.
3 - O prazo de candidaturas é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso no 
Diário da República. 

Aveiro, em 28 de agosto de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

Foi publicado no Diário da República nº 211, 2.ª Série, de 29 de outubro de 2020, o Aviso 
n.º 17390/2020, relativo ao concurso Ref.ª CDL-CTTRI-86-ARH/2020 de âmbito internacional, para 
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto celebrado ao abrigo 
do Código de Trabalho, de 1 (um) lugar de Investigador Doutorado de nível inicial para o exercício 
de atividades de investigação científica na área científica de Economia com vista ao apoio e co-
laboração no projeto PTDC/EGE-ECO/29332/2017, Desenvolvimentos em Diferenciação Vertical: 
Teoria e Aplicações, com conhecimentos em Economia Industrial, Teoria dos Jogos e Economia 
Experimental e em softwares de programação de apoio à simulação e Economia Experimental, 
suportado pelo orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, na sua componente de 
Orçamento de Estado.
2 - O requerimento de candidatura deverá ser elaborado nos termos do edital antes referido, pu-
blicitado no seguinte endereço eletrónico: https://www.ua.pt/pt/sgrh/pessoal-investigador-novos-
-concursos-e-ofertas .
3 - O prazo de candidaturas é de 15 dias úteis, contados a partir da data da publicação do aviso no 
Diário da República. 

Aveiro, em 05 de outubro de 2020
O Reitor, Prof. Doutor Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

Contratação de Doutorado
(M/F)

HASTA PÚBLICA
IMÓVEIS MUNICIPAIS

27.novembro.2020 | 10h00 | Palácio Valenças, Sintra
Alienação de uma parcela de terreno no concelho de Sintra

+ INFO: Divisão de Gestão do Património | Rua Dr. Alfredo Costa, n.º 33, Sintra | dgpa.juridico@cm-sintra.pt 

Edital n.º 326/2020
Anúncio do procedimento de Hasta Pública para alienação de uma parcela de 
terreno – parcela M – no concelho de Sintra disponível em www.cm-sintra.pt

– terreno para finalidade mista – 8.604,00m² – Agualva
– integrada no Plano de Pormenor de Agualva–Cacém e PIP aprovado
– isenção de taxas urbanísticas
– base de licitação 4.500.000,00€

Aviso
Técnico Superior do Regime 
Geral – Área Física Médica

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de 
Administração, de 22 de outubro de 2020, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação 
do presente extrato, o procedimento concursal com vista à 
constituição de reserva de recrutamento para a categoria de 
Técnico Superior do Regime Geral – Área de Física Médica, para 
celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado.
Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências 
exigido, a composição do júri, os métodos e critérios de 
seleção e outras informações de interesse para a apresentação 
das candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento 
concursal em apreço, constam da publicitação integral do aviso 
de abertura, inserto na página eletrónica do Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Norte, E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/
recrutamento.
Lisboa, 29 de outubro de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Patrícia Gonçalves

AVISO
Torna-se público que nos termos dos art.º 20.º e 21.º, da Lei nº 2/2004, 
de 15 de janeiro (alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-
A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 
de dezembro e n.º 68/2013, de 29 de agosto), do art.º 12 da Lei nº 49/2012, 
de 29 de agosto (alterada pelas Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e 
Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro), a Câmara Municipal da Amadora 
pretende selecionar candidatos/as (M/F) para o exercício dos seguintes 
cargos dirigentes, com chefias a nível de direção intermédia de 3º grau, 
previstas no Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais (ROSM) 
(publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º11, de 16 de Fevereiro de 
2013, alterado e republicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 216, de 
4 de Novembro de 2013):

1. – Refª A - Chefe do Gabinete de Gestão Patrimonial, com área de 
atuação constante.º 3 do Despacho n.º 369/2020, publicado a 10 de 
janeiro de 2020, na 2ª Série do DR n.º 7) e n.º 6 do art.º 17º do seu 
anexo (ROSM).

 – Refª B- Chefe do Gabinete de Modernização e Formação, com área 
de atuação constante no n.º 3 do Despacho n.º 369/2020, publicado a 
10 de janeiro de 2020, na 2ª Série do DR n.º 7) e n.º 3 do art.º 19º do 
seu anexo (ROSM).

  – Refª C- Comandante do Gabinete Operacional do Serviço 
de Polícia Municipal, com área de atuação constante no n.º 7 do 
Despacho n.º 369/2020, publicado a 10 de janeiro de 2020, na 2ª Série 
do DR n.º 7, nas (alínea i) do art.º 12º e 21º) do seu anexo (ROSM), e 
art.º 12º do Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço 
de Polícia Municipal da Amadora, publicado no Boletim Municipal, 
edição Especial de 11 de Abril de 2008 e posteriores alterações).

2. A indicação das áreas de atuação, dos requisitos formais de provimento, 
habilitações exigidas, dos perfis pretendidos, da composição do júri, 
dos métodos de seleção bem como da formalização de candidaturas 
será publicada na BEP, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação 
do presente aviso no Diário da República 2.ª Série, n.º 211, de 29 de 
Outubro de 2020, o qual deve ser consultado.

3. Qualquer informação complementar poderá ser obtida pelo telefone 
214369023 ou através do email recursos.humanos@cm-amadora.pt. 

Amadora, 29 de Outubro de 2020
Por delegação de competências da Presidente da Câmara

Conferida pelo despacho nº Despacho n.º 24/P/2019 de 6.11
A Vereadora responsável pela área dos Recursos Humanos

Susana Nogueira

 Associação de Solidariedade
 dos Pilotos da Aviação Civil

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao abrigo do Art.º 23 dos Estatutos, convoca-se a Assembleia Geral 
da ASPAC — Associação de Solidariedade dos Pilotos da Aviação 
Civil, a reunir-se em Sessão Ordinária no dia 10 de Novembro de 
2020, pelas 11:00 horas, na sua sede social sita na Rua Frei Tomé 
de Jesus, n.º 8, com a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO UM Apresentação do Orçamento Retificativo de 2020.
PONTO DOIS Apreciação e votação do programa de Ação e do 

Orçamento para a ano de 2021 e do Parecer do Conselho 
Fiscal.

PONTO TRÊS Alteração de três artigos dos Estatutos Conforme  
solicitado pela Segurança Social (Art.º 2 n.º 1, Art.º 21 n.º 1 
e Art.º 46 n.º 1).

PONTO QUATRO Esclarecimentos sobre Regulamentos Internos 
(Bolsa  de  Estudo e Regulamento de Auxílio).

NOTA: A Assembleia Geral terá início à hora marcada, desde que se  
encontrem presentes mais de metade dos Associados com direito a voto,  
ou 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número de Associados.

Lisboa, 23 de Outubro de 2020

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
 Alfredo Augusto Garcia Mendonça

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA OESTE
Juízo Local Cível de Mafra
Processo: 476/20.0T8MFR     

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público 
Requerido: Maria de Lurdes dos 
Santos Ribeiro Marques  
Faz-se saber que foi distribuído 
neste tribunal, o processo de 
Acompanhamento de Maior, em 
que é requerida Maria de Lurdes 
dos Santos Ribeiro Marques, 
nascida em 19-05-1941, filha 
de Adelino Martins Ribeiro e 
de Helena Neves dos Santos, 
nacional de Portugal, residente 
na Rua Pedro Julião Nº 1, Vila 
Velha, 2640-477 Mafra, com vis-
ta a serem definidas medidas de 
acompanhamento e representa-
ção geral de sua pessoa e bens.   
N/ Referência: 127432601
Mafra, 27-10-2020

A Juíza de Direito
Paula Ferreira Pinto   
O Oficial de Justiça

Alberto Ribeiro   
Público, 30/10/2020

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
COMARCA DE LISBOA

Juízo Local Cível de Lisboa - Juiz 22
Processo: 20601/20.0T8LSB

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público
Acompanhada: Ana Teresa de 
Jesus Correia Domingues
Faz-se saber que foi distribuído 
neste tribunal, o processo de 
Acompanhamento de Maior em 
que é Acompanhada Ana Teresa 
de Jesus Correia Domingues, 
filha de Júlio Domingues e de 
Filomena de Jesus Correia, sol-
teira, nascida em 28-03-1952, 
natural de Moçambique, nacional 
de Portugal, portadora do NIF 
- 185299253 e do BI - 8534479, 
Segurança social - 12056000611, 
actualmente internada no Hospi-
tal Curry Cabral, sito na Rua da 
Beneficiência, n.º 8, 1069-166 
Lisboa, com vista à determinação 
de medidas adequadas
N/ Referência: 399507986
Lisboa, 12-10-2020

A Juíza de Direito
Dr.ª Maria Emília Nunes Charro

A Oficial de Justiça
Dulce Barreiros

Público, 30/10/2020

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público. 
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.


