
www.dre.pt

N.º 46 5 de março de 2020 Pág. 296

Diário da República, 2.ª série PARTE E

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Aviso (extrato) n.º 3883/2020

Sumário: Anulação dos editais associados ao Aviso (extrato) n.º 20643/2019, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 246, de 23 de dezembro de 2019, referente ao concurso 
interno de promoção para provimento de professores associados para a Escola de 
Ciências Humanas e Sociais e publicação de novos editais.

Anulação dos Editais associados ao Aviso (extrato) n.º 20643/2019, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 246, de 23/12/2019 referente ao concurso interno de promoção para provimento de 
professores associados para a Escola de Ciências Humanas e Sociais e publicação de novos 
Editais.

Determinei a anulação dos Editais associados ao Aviso (extrato) n.º 20643/2019, referente ao 
concurso interno de promoção para provimento de professores associados para a Escola de Ciências 
Humanas e Sociais, por os mesmos conterem várias incorreções sendo, nesta data, publicados 
novos editais, devidamente corrigidos, referentes às áreas disciplinares/científicas de:

1 lugar — Antropologia, Serviço Social e Sociologia, nas subáreas de Antropologia e Sociologia 
e de Serviço Social

1 lugar — Ciências da Cultura e da Comunicação, nas subáreas de Ciências da Comunicação 
e de Ciências da Cultura

1 lugar — Ciências da Educação, nas subáreas de Ciências Sociais da Educação e Formação 
Ética e Deontológica; de Currículo, Comunicação e Tecnologia Educativa; de Supervisão Pedagógica 
e Didáticas Específicas; de Educação de Adultos e Animação Sociocultural

1 lugar — Ciências da Linguagem, na subárea de Linguística Portuguesa
1 lugar — Desenvolvimento, Sustentabilidade e Turismo, nas subáreas de Estudos do Desen-

volvimento, Sustentabilidade, Agro Sociais e Rurais e de Turismo
1 lugar — Economia, nas subáreas de Teoria Económica e Métodos e de Análise Económica
1 lugar — Estudos Literários e Artísticos, nas subáreas de Artes e de Estudos Literários
2 lugares — Gestão, nas subáreas de Finanças, Marketing e Empreendedorismo e de Gestão 

e Administração
1 lugar — Psicologia, nas subáreas de Psicologia da Educação e do Desenvolvimento e de 

Psicologia Clínica e da Saúde

As versões integrais dos novos Editais, com a indicação dos requisitos formais de provimento, 
dos perfis pretendidos, da composição do júri e dos critérios de seleção, serão publicitados na 
Bolsa de Emprego Público (https://www.bep.gov.pt/) e estarão disponíveis na página de internet 
dos Serviços de Recursos Humanos da UTAD (https://www.utad.pt/srh/).

24 de fevereiro de 2020. — O Reitor, António Augusto Fontainhas Fernandes.
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