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Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Escola Nacional de Saúde Pública

Aviso (extrato) n.º 3586/2022

Sumário: Torna-se público o novo prazo de apresentação de candidaturas em procedimento con-
cursal de um posto de trabalho de professor auxiliar para a área disciplinar de Sociolo-
gia da Escola Nacional de Saúde Pública.

Pelo Edital n.º 120/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 25, de 4 de fevereiro, 
foi aberto pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação do referido 
edital no Diário da República, concurso documental internacional para recrutamento de um (1) 
posto de trabalho de Professor/a Auxiliar para a Área Disciplinar de Sociologia da Saúde da Escola 
Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

Considerando que, nos termos do Despacho n.º 3012/2015, de 20 de fevereiro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 24 de março (Regulamento dos Concursos da Carreira 
Docente Universitária da Universidade Nova de Lisboa), os procedimentos concursais são publi-
cados na Bolsa de Emprego Público, no sítio da Internet da UNL e das Unidades orgânicas a que 
diz respeito o concurso, e a nível da União Europeia no Portal EraCareers (atual Euraxess);

Considerando que, e sem prejuízo da publicação ter ocorrido, nomeadamente no Diário da 
República, em língua Portuguesa, a não publicação nas restantes plataformas é considerada como 
uma irregularidade que consubstancia uma limitação à apresentação de candidaturas pelos/as 
interessadas.

Torna -se público que, por minha decisão de 14 de fevereiro de 2022, se concede um novo 
prazo de trinta (30) dias úteis para apresentação de candidaturas no procedimento concursal supra 
identificado a contar do dia imediato ao da publicação do presente Aviso no Diário da República.

Estão dispensados de apresentar nova candidatura os candidatos/as que já o tenham feito na 
sequência da publicação do Edital no Diário da República, sem prejuízo da faculdade de juntarem 
documentos dentro do novo prazo.

14 de fevereiro de 2022. — O Subdiretor, Prof. Doutor Rui Manuel Candeias Santana.
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