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Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 
19 de julho, torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias 
úteis a contar da data de publicação do presente Aviso, 1 procedimento 
concursal de seleção internacional para a contratação de 1 Investigador 
Doutorado, correspondente ao projeto “Impacto Clínico e Económico 
de um Programa de Exercício Físico no Hospital versus no Domicilio na 
Insuficiência Cardíaca com Frações de Ejeção Preservada: Um Ensaio 
Clínico Pragmático” PTDC/MEC -CAR/3011/2017. O Aviso integral destes 
procedimento encontra -se disponível na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
no portal Eracareers, na página de Recrutamentos da Universidade (https://
sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.lista_noticias) e no sítio da FMUP.

2 de agosto de 2018. — A Diretora da FMUP, Professora Doutora 
Maria Amélia Ferreira Duarte Ferreira.

311726568 

 Aviso (extrato) n.º 16762/2018

Procedimento Concursal de Seleção Internacional
de 1 Investigador Doutorado

Por despacho de 9 de julho de 2018 da Diretora da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e nos termos do dis-
posto no Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei 
n.º 57/2017, de 19 de julho, torna -se público que se encontra aberto, 
pelo prazo de dez dias úteis a contar da data de publicação do presente 
Aviso, 1 procedimento concursal de seleção internacional para a con-
tratação de 1 Investigador Doutorado, para o exercício de funções na 
Unidade de Investigação Cardiovascular. O Aviso integral destes pro-
cedimento encontra -se disponível na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
no portal Eracareers, na página de Recrutamentos da Universidade 
(https://sigarra.up.pt/spup/pt/noticias_geral.lista_noticias) e no sítio 
da FMUP.

17 de agosto de 2018. — A Diretora da FMUP, Professora Doutora 
Maria Amélia Ferreira Duarte Ferreira.

311592107 

 Despacho n.º 10703/2018
Por despacho de 17 de julho de 2018 da Diretora da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r) 
do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea o) do artigo 20.º dos 
Estatutos da FMUP, foi autorizada manutenção do contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período experi-
mental, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 22 de maio de 
2018, do Doutor Luís Filipe Duarte Reino Cobrado. Este docente está 
posicionado no 1.º escalão índice 195 da tabela remuneratória do pessoal 
docente Universitário. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos).

Por despacho de 01 de agosto de 2018 da Diretora da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r) 
do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea o) do artigo 20.º 
dos Estatutos da FMUP, foi autorizada manutenção do contrato de Tra-
balho em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período 
experimental, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 09 de 
dezembro de 2018, do Doutor Luís Filipe Ribeiro Azevedo. Este docente 
está posicionado no 1.º escalão índice 195 da tabela remuneratória do 
pessoal docente Universitário. (Não carece de visto do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos).

5 de setembro de 2018. — A Diretora da Faculdade de Medicina, 
Professora Doutora Maria Amélia Duarte Ferreira.

311633985 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Aviso n.º 16763/2018
Em cumprimento do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência de pro-
cedimento concursal comum para a constituição de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de 
quatro postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, 
do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social da Universidade do 
Algarve, aberto por Aviso n.º 12708/2017, de 24 de outubro, com refe-
rência A) procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental de 
90 dias, em conformidade com o disposto no n.º 1, do artigo 49.º da LTFP, 
com as trabalhadoras Mónica Sofia Fernandes Meixedo e Aida Maria 
Joaquim Guerreiro, com efeitos a 03 de setembro de 2018, recorrendo à 

existência de reserva de recrutamento do mesmo procedimento concursal, 
procedeu-se à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, sujeito a período experimental de 90 dias, com a 
trabalhadora Maria da Conceição Correia da Silva Bernardo Laró com 
efeitos a 10 de setembro auferindo a remuneração base correspondente 
à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores da função pública.

Foi designado o seguinte júri para acompanhar o período experi-
mental:

Presidente — Paula Cristina Andrade Mucharrinha, Técnica Superior.
Vogais Efetivos — Maria Alice Martins Mealha, Coordenadora Téc-

nica e Maria Manuela de Sousa Narciso Faísca Amaro, Coordenadora 
Técnica.

Vogais Suplentes — Maria Madalena Barroso Gonçalves, Coorde-
nadora Técnica e Fernanda Maria dos Santos Conceição Neto Viegas, 
Coordenadora Técnica.

5 de novembro de 2018. — O Administrador da Ação Social, António 
Joaquim Godinho Cabecinha.

311803322 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Despacho n.º 10704/2018

Por meu despacho 14 de agosto de 2018 e ao abrigo do disposto nos 
artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, foi 
homologada a alteração do plano de estudos do curso de Mestrado em 
Engenharia de Segurança Informática da Escola Superior de Tecnologia 
e de Gestão do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), anteriormente 
publicado através, do Despacho n.º 13026/2012, de 3 de outubro (DR 
N.º 192, 2.ª série). A alteração do plano de estudos deste ciclo de estudos 
foi previamente aprovada pelo Conselho Técnico -Científico do IPBeja 
em 27 de junho de 2018 (ata n.º 212) e pelo Conselho Pedagógico em 
18 de julho de 2018 (ata n.º 6), acreditada pela Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), em 19 de maio de 2016, e 
foi registada pela Direção -Geral do Ensino Superior, em 2 de agosto de 
2018, com o n.º R/A -Cr 128/2011/AL01.

Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos

É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau 
de Mestre em Engenharia de Segurança Informática para o plano de es-
tudos constante do Anexo, o qual faz parte integrante deste Despacho.

Artigo 2.º
Aplicação

Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir do ano 
letivo 2018/2019

ANEXO
1 — Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico De Beja
2 — Unidade orgânica: Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Beja
3 — Grau ou diploma: Mestre
4 — Ciclo de estudos: Engenharia de Segurança Informática
5 — Área científica predominante: CNAEF — 481
6 — Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência 

de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120
7 — Duração normal do ciclo de estudos: 2 ANOS
8 — Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos 

alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável
9 — Estrutura curricular:

QUADRO N.º 1 

Áreas científicas Sigla
Créditos

Obrigatórios Opcionais

Ciências Informáticas   . . . . . . . . . . . . 481 96,0 0,0
Eletrónica e Automação . . . . . . . . . . . 523 12,0 0,0
Direito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 8,0 0,0
Gestão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 4,0 0,0

Subtotal  . . . . . . . . . 120 0

Total . . . . . . . . . . . . 120
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 10 — Observações:
11 — Plano de estudos:

Instituto Politécnico de Beja — Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja

Ciclo de estudos em Engenharia de Segurança Informática

Grau de Mestre

QUADRO N.º 2 

Unidade curricular Área
científica

Ano
curricular

Organização
do ano curricular

Horas de trabalho

Créditos Observações
Total

Contacto

T TP PL TC S E OT O Horas totais
de contacto

Fundamentos de Cibersegurança   . . . 481 1.º Semestral  . . . 75,0  15,0       15,0 3,0  
Análise de Comunicações em Rede . . . 481 1.º Semestral  . . . 150,0  15,0 15,0      30,0 6,0  
Linguagens de Programação Dinâmicas 481 1.º Semestral  . . . 200,0  30,0 15,0      45,0 8,0  
Criptografia e Criptoanálise Aplicadas 523 1.º Semestral  . . . 200,0  30,0 15,0      45,0 8,0  
Direito na Segurança Informática e no 

Cibercrime.
380 1.º Semestral  . . . 125,0  45,0       45,0 5,0  

Fundamentos de Privacidade e Proteção 
de Dados.

380 1.º Semestral  . . . 75,0  15,0       15,0 3,0  

Segurança em Sistemas de Informação 481 1.º Semestral  . . . 125,0  15,0 15,0      30,0 5,0  
Cibercrime e Informática Forense . . . 481 1.º Semestral  . . . 175,0  30,0 15,0      45,0 7,0  
Segurança no Software e Usabilidade 481 1.º Semestral  . . . 175,0  30,0 15,0      45,0 7,0  
Testes de Penetração e Desenvolvi-

mento de Exploits.
481 1.º Semestral  . . . 200,0  30,0 15,0      45,0 8,0  

Fundamentos de Investigação Científica 481 2.º Trimestral . . . 75,0  10,0 10,0      20,0 3,0  
Segurança Organizacional . . . . . . . . . 481 2.º Trimestral . . . 100,0  15,0 15,0      30,0 4,0  
Inovação e Empreendedorismo  . . . . . 345 2.º Trimestral . . . 100,0  10,0 10,0      20,0 4,0  
Tecnologias Biométricas . . . . . . . . . . 523 2.º Trimestral . . . 100,0  15,0 15,0      30,0 4,0  
Dissertação   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 2.º Anual . . . . . . 1125,0       260,0  260,0 45,0  

 31 de outubro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, João Paulo Trindade.
311782709 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 16764/2018

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do procedi-
mento concursal comum publicitado na BEP com o código de 
oferta n.º OE201808/1133 — categoria/carreira de Assistente 
Operacional — Serviços Gerais e de Apoio — Aviso publicita-
ção/Notificação dos candidatos.
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril (doravante designada por Portaria), informa-
-se que a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento con-
cursal em epígrafe, homologada por despacho do Presidente do Instituto 
Politécnico de Portalegre, de 23 de outubro de 2018, encontra -se dispo-
nível para consulta nas instalações do Instituto Politécnico de Portalegre, 
Praça do Município, n.º 11, 7300 -110 Portalegre, e disponibilizada na 
página eletrónica do Instituto Politécnico (http://www.ipportalegre.pt).

2 — Nos termos dos números 4 e 5 do artigo 36.º da referida Portaria 
são, desta forma, notificados os candidatos do ato de homologação da 
lista unitária de ordenação final.

3 — Mais se informa que, nos termos do artigo 39.º da Portaria, da 
homologação da lista unitária de ordenação final pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar.

24 de outubro de 2018. — O Administrador, José Manuel Gomes.
311786679 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 10705/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

proferidos nas datas abaixo indicadas:
De 26/09/2018:
Paula Cristina Pires Simões — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, como professora adjunta con-

vidada em regime de acumulação a tempo parcial a 80 %, para exercer 
funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto 
Politécnico, com a remuneração mensal de € 1 615,01, correspondente 
ao escalão 1, índice 185, pelo período de 01/10/2018 a 29/03/2019.

Tiago Bruno Pereira Soares Ferreira — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como pro-
fessor adjunto convidado, em regime de tempo parcial a 35 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste 
Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 706,57, cor-
respondente ao escalão 1, índice 185, pelo período de 01/10/2018 
a 29/03/2019.

José Augusto Dâmaso Condeço — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto 
convidado, em regime de tempo parcial a 25 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 504,69, correspondente ao escalão 1, 
índice 185, pelo período de 01/10/2018 a 29/03/2019.

Nilmara Russo Braz dos Santos Dias — autorizado o contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
professora adjunta convidada, em regime de tempo parcial a 50 %, 
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 
deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de € 1.009,38, 
correspondente ao escalão 1, índice 185, pelo período de 01/10/2018 
a 29/03/2019

De 28/09/2018:
Rafael Sousa Costa — autorizado o contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto convidado, em 
regime de tempo parcial a 25 %, para exercer funções na Escola Superior 
de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com a remunera-
ção mensal de € 504,69, correspondente ao escalão 1, índice 185, pelo 
período de 01/10/2018 a 29/03/2019.

Paulo Gil Ferreira da Mota — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto con-
vidado, em regime de tempo parcial a 35 %, para exercer funções na 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, 
com a remuneração mensal de € 706,57, correspondente ao escalão 1, 
índice 185, pelo período de 01/10/2018 a 29/03/2019.


