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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Declaração de Retificação n.º 203-A/2021

Sumário: Retificação do Aviso n.º 3588/2021 — abertura de procedimento concursal de seleção 
de investigador doutorado.

Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de feve-
reiro de 2021, o Aviso n.º 3588/2021, a p. 245, relativamente à abertura de procedimento concursal 
de seleção de investigador doutorado, no âmbito do Projeto Estratégico do Instituto de Estudos 
Medievais, através do financiamento programático — UIDP/00749/2020, retifica -se que onde se 
lê «O contrato de trabalho será a termo incerto, sendo a sua duração máxima de quatro anos, ao 
abrigo do Código do Trabalho» deve ler -se «O contrato de trabalho será a termo incerto, ao abrigo 
do Decreto -Lei n.º 57/2016 e do Código do Trabalho»; e onde se lê:

«15 — As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos supramenciona-
dos, devem ser enviadas no prazo de 15 dias úteis, exclusivamente, para o seguinte e -mail 
concursosprojetos@fcsh.unl.pt. O assunto do e -mail deve indicar a referência do Edital. O processo 
de candidatura deve ser instruído, sob pena de exclusão, com a documentação acima indicada. Os 
documentos obrigatórios devem preferencialmente estar em formato PDF, sendo aconselhável a 
atribuição de nomes curtos aos ficheiros. Não serão aceites links em substituição desses mesmos 
documentos.»

deve ler -se:

«15 — As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos supramenciona-
dos, devem ser enviadas no prazo de 30 dias úteis, exclusivamente, para o seguinte e -mail 
concursosprojetos@fcsh.unl.pt. O assunto do e -mail deve indicar a referência do edital. O processo 
de candidatura deve ser instruído, sob pena de exclusão, com a documentação acima indicada. Os 
documentos obrigatórios devem preferencialmente estar em formato PDF, sendo aconselhável a 
atribuição de nomes curtos aos ficheiros. Não serão aceites links em substituição desses mesmos 
documentos.»

3 de março de 2021. — O Diretor, Prof. Francisco Caramelo.
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