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 Unidades curriculares opcionais

QUADRO N.º 5 

Unidade
curricular

opcional n.º (0)
Unidade curricular

(1)
Área

científica
(2)

Organização
do ano curricular

(3)

Horas de trabalho

Créditos
(6)

Observações
(7)Total

(4)

Contacto
(5)

T TP PL TC S E OT O

Opções 1 e 2 Redes Biológicas  . . . . . . . . . . . . . . CB Semestral  . . . . 112,5 24 18 8 4 4,5
Competências Académicas. . . . . . . MTI Semestral  . . . . 112,5 24 18 8 4 4,5
Empreendedorismo  . . . . . . . . . . . . MTI Semestral  . . . . 112,5 24 18 8 4 4,5
Modelação de Sistemas Biológicos CB Semestral  . . . . 112,5 24 18 8 4 4,5

 210094077 

PARTE J1

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Economia — Nova School 
of Business and Economics

Aviso (extrato) n.º 16097/2016
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, e por despacho reitoral 
de 20 de junho de 2016, torna -se público que a Faculdade de Economia 
da Universidade de Lisboa — Nova School of Business and Economics 
vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público, do procedimento concursal 
de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 3.º grau, 
com as atribuições constantes no artigo 5.º do Regulamento de Serviços 
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa — Nova 
School of Business and Economics, aprovado pelo Despacho (extrato) 
n.º 14306/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 236 de 02 de dezembro 
de 2015.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 
pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão 
publicitados na Bolsa de Emprego Público, no prazo de 2 dias úteis a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

14 de dezembro de 2016. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Pa-
lhares Traça.

210093623 

 Aviso (extrato) n.º 16098/2016
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, e por despacho reitoral 
de 20 de junho de 2016, torna-se público que a Faculdade de Economia 
da Universidade de Lisboa — Nova School of Business and Economics 
vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público, do procedimento concursal 
de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 3.º grau, 
com as atribuições constantes no artigo 8.º do Regulamento de Serviços 
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa — Nova 
Schoolof Business and Economics, aprovado pelo Despacho (extracto) 
n.º 14306/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236 de 
02 de dezembro de 2015.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 
pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão 

publicitados na Bolsa de Emprego Público, no prazo de 2 dias úteis a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

14 de dezembro de 2016. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Pa-
lhares Traça.

210093494 

 Aviso (extrato) n.º 16099/2016
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, e por despacho reitoral 
de 20 de junho de 2016, torna -se público que a Faculdade de Economia da 
Universidade de Lisboa — Nova School of Business and Economics vai 
proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publici-
tação na Bolsa de Emprego Público, do procedimento concursal de recru-
tamento para seleção de um dirigente intermédio de 3.º grau, com as atri-
buições constantes no artigo 7.º do Regulamento de Serviços da Faculdade 
de Economia da Universidade Nova de Lisboa — Nova School of Busi-
ness and Economics, aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 14306/2015, 
publicado no DR, 2.ª série, n.º 236 de 2 de dezembro de 2015.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 
pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão 
publicitados na Bolsa de Emprego Público, no prazo de 2 dias úteis a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

14 de dezembro de 2016. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro Pa-
lhares Traça.

210093697 

 MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Aviso n.º 16100/2016
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na sua atual redação, aplicável à Administração Local por força do 
artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 20 de agosto, na sua atual redação, 
torna -se público que foi determinada a abertura de procedimentos con-
cursais tendentes ao provimento, em regime de comissão de serviço, 
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dos seguintes cargos de direção intermédia, conforme publicitação que 
será efetuada na Bolsa de Emprego Público até ao 2.º dia útil seguinte 
à publicação do presente aviso:

a) Diretor do Departamento de Obras e Ambiente (direção intermédia 
de 1.º grau);

b) Diretor do Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística 
(direção intermédia de 1.º grau);

c) Chefe da Divisão de Ação Social, Juventude e Associativismo 
(direção intermédia de 2.º grau);

d) Chefe da Divisão de Obras Municipais (direção intermédia de 
2.º grau);

e) Chefe da Divisão de Ordenamento e Licenciamento (direção in-
termédia de 2.º grau);

f) Chefe da Divisão Financeira (direção intermédia de 2.º grau);
g) Chefe da Divisão Jurídica (direção intermédia de 2.º grau);

h) Chefe da Unidade Administrativa e de Modernização (direção 
intermédia de 3.º grau);

i) Chefe da Unidade de Ambiente e Espaços Verdes (direção inter-
média de 3.º grau);

j) Chefe da Unidade de Licenciamento (direção intermédia de 3.º grau);
k) Chefe da Unidade de Ordenamento (direção intermédia de 3.º grau);
l) Chefe da Unidade de Pessoal, Higiene e Segurança (direção inter-

média de 3.º grau);
m) Chefe da Unidade de Projetos (direção intermédia de 3.º grau);
n) Chefe da Unidade de Veterinária e Saúde Pública (direção inter-

média de 3.º grau).

O prazo de candidaturas será de 10 (dez) dias úteis a contar da referida 
publicitação na Bolsa de Emprego Público.

28 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Paulo Jorge Marques Inácio, Dr.

310062981 
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