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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Aviso n.º 21792-A/2021

Sumário: Apresentação de novo prazo de candidaturas — Aviso n.º 19338/2021.

Pelo Aviso n.º 19338/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 13 de outubro, 
foi aberto, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data da publicação do referido Aviso no 
Diário da República, o procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de dou-
torado no âmbito do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais — CICS.NOVA (UIDP/04647/2020), 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, de 29 de 
agosto, a abertura do procedimento concursal é publicitada, nomeadamente, na 2.ª série do Diário 
da República, na bolsa de emprego público e nos sítios na Internet da instituição contratante, nas 
línguas portuguesa e inglesa.

Considerando que, por lapso, não foi publicado o procedimento concursal acima mencionado 
nem no portal Euraxess nem em língua inglesa.

Considerando que, e sem prejuízo da publicação ter ocorrido, nomeadamente, no Diário da 
República, na página oficial da NOVA FCSH e na bolsa de emprego público, em língua portuguesa, 
a não publicação no portal Euraxess e em língua inglesa poderia ser considerada como uma irre-
gularidade que consubstanciaria uma limitação à oportunidade de apresentação de candidaturas 
pelos/as interessados/as.

Torna -se público que, por minha decisão de 16 de novembro de 2021, concede -se um novo 
prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de candidaturas no procedimento concursal supra 
identificado a contar da publicação do presente Aviso no Diário da República.

Estão dispensados de formalizar nova candidatura os/as candidatos/as que já o tenham feito 
na sequência da publicação do Aviso n.º 19338/2021, sem prejuízo da faculdade de juntarem do-
cumentos dentro do novo prazo.

17 de novembro de 2021. — O Diretor, Prof. Luís Baptista.
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