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PARTE C
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Deliberação n.º 1177-A/2018
Considerando que:
Por aviso (extrato) publicado no Diário da República, 2.ª série, sob
o n.º 13752/2018, no dia 26 de setembro, foi tornada pública a abertura
de procedimento concursal de seleção internacional para a contratação
de um doutorado(a), regime de contrato de trabalho a termo incerto, ao
abrigo do Código do Trabalho;
A decisão de abertura do procedimento tinha por base a reunião
dos pressupostos a que alude o n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 57/2016, de 29 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 57/2017, de
19 de julho;
Foi entretanto detetado que não se encontram reunidos os pressupostos
determinantes da abertura do procedimento em concreto;
Uma vez que o motivo determinante da abertura do procedimento não
se verifica, as circunstâncias acima descritas constituem fundamento
bastante para fazer cessar o referido procedimento concursal;

II SÉRIE

Uma vez que o procedimento concursal ainda se encontra em fase de
candidatura, não tendo ainda sido praticados quaisquer atos suscetíveis
de gerar expectativas juridicamente tuteláveis para quaisquer putativos
candidatos,
Não tendo sido aplicado qualquer método de seleção nem qualquer
fase posterior, incluindo quaisquer notificações previstas no citado
normativo legal,
Deliberou o Conselho Diretivo em reunião de 19 de outubro de
2018:
A anulação da Deliberação do Conselho Diretivo de 05/09/2018,
na parte em que determinou a abertura do procedimento concursal de
seleção internacional para a contratação de um doutorado(a), regime de
contrato de trabalho a termo incerto, ao abrigo do Código do Trabalho,
divulgado através do Aviso (extrato) n.º 13752/2018, de 26 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, com fundamento em
alteração objetiva das circunstâncias.
23 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Paulo
Ferrão.
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