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PARTE D

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Aviso n.º 2713/2019

Recrutamento, por mobilidade, de um Técnico Superior 
para o Gabinete de Relações Externas

Carreira/Categoria: Técnico Superior;
Remuneração: Posição remuneratória detida no lugar de origem, até 

à 4.ª posição remuneratória, nível 23 (€ 1.613,42);
Suplemento Mensal: € 322,68, valor correspondente à posição re-

muneratória supra identificada. O referido suplemento está previsto no 
artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 545/99, de 14 de dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197/2015, de 16 de setembro;

Relação Jurídica Exigida: CTFP por tempo indeterminado;
Habilitação Literária: Licenciatura;
Descrição da Habilitação Literária: preferencialmente Direito, Rela-

ções Internacionais, Línguas, Literaturas e Culturas;
Caracterização do Posto de Trabalho:
Relacionamento com outras instituições, nacionais e internacionais;
Organização de reuniões, conferências e seminários;
Organização da participação do Tribunal em conferências e encontros 

internacionais;
Divulgação da informação sobre o Tribunal e sua atividade;
Organização e acolhimento de visitas ao Tribunal por parte de grupos 

estrangeiros;
Colaboração nas demais tarefas cometidas ao Gabinete de Relações 

Externas;

Outros Requisitos:
Excelente domínio oral e escrito das línguas portuguesa e inglesa;

Bons conhecimentos da língua francesa, oral e escrita, bem como 
outros idiomas;

Boa capacidade de organização do trabalho;
Responsabilidade e compromisso para com o serviço;
Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
É valorizado o conhecimento das regras do protocolo oficial por-

tuguês.

Observações:
Método de seleção: Avaliação curricular complementada com en-

trevista.
Apenas serão convocados para a realização de entrevista os candidatos 

cujo curriculum vitae tenha sido objeto de avaliação mais favorável.
As candidaturas deverão ser obrigatoriamente instruídas com o curri-

culum vitae detalhado, datado e assinado, com declaração emitida pela 
entidade empregadora relativa às funções que exerce, bem como certi-
ficado de habilitações literárias e certificados de formação profissional, 
sem prejuízo de quaisquer outros elementos que o candidato entenda 
serem relevantes para apreciação do seu mérito.

No requerimento de candidatura devem constar os seguintes ele-
mentos: nome, naturalidade, data de nascimento, habilitações literárias, 
modalidade da relação jurídica de emprego público e serviço/organismo 
a que pertence, categoria detida, posição remuneratória e vencimento, 
morada, código postal, endereço eletrónico, telefone de contacto e iden-
tificação da presente oferta de emprego.

Envio de candidaturas para: tribunal@tribconstitucional.pt ou para o 
Tribunal Constitucional sito na Rua de “O Século”, n.º 111; 1249 -117 
Lisboa.

Data limite para a apresentação de candidaturas: dez dias úteis após 
a publicação do presente aviso no Diário da República.

11 de fevereiro de 2019. — A Secretária -Geral, Ana Maria Neto.
312058757 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 29/2019
Em conformidade com o artigo 11.º -A dos Estatutos desta Caixa, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital das quotas puras do Seguro de Lazer 
€ 491,02, constituído por Maria Júlia Tomás Magos, sócia desta Caixa 
n.º 31885, falecida em 28/03/2017 e legado a David Magos Voyce, 
desconhecendo -se o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar 
da data da publicação deste anúncio no “Diário da República” citando 
o beneficiário referido, ou em caso de falecimento deste, os seus re-
presentantes sucessórios ou, não os havendo, outros herdeiros da sócia 
a deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os 
direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.

12/12/2018. — O Administrador -Delegado, Alípio Magalhães Fer-
nandes.

312006284 

 ISCTE — INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Despacho n.º 1763/2019
Nos termos do disposto da alínea p) do ponto 1 do artigo 30.º e do 

ponto 2 do artigo 63.º dos Estatutos do ISCTE — Instituto Universitário 
de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo n.º 11/2011, de 30 de 

junho, nomeio para Diretor do CRIA -IUL do ISCTE — Instituto Uni-
versitário de Lisboa, o Professor Doutor Paulo Jorge Pinto Raposo.

18 de janeiro de 2019. — A Reitora do ISCTE -IUL, Maria de Lurdes 
Rodrigues.

311993593 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 2714/2019

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-23-ARH/2019, 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 sequenciação, mon-
tagem e anotação de genomas de lesmas marinhas no âmbito do projeto 
“Evolução e adaptação do genoma da lesma do mar para estabelecer a 
simbiose fotossintética”, (POCI-01-0145-FEDER-028751), suportado 


