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Morro do Lena, Alto do Vieiro, Leiria, bem como no sítio da Escola na 
Internet (www.esslei.ipleiria.pt) na área Publicitação de Atos.

Convidam -se todos os interessados a dirigir, por escrito, eventuais 
sugestões, dentro do período acima referido, as quais deverão ser endere-
çadas ao Presidente do Conselho Pedagógico, podendo ser entregues nos 
serviços administrativos acima identificados, remetidas por via postal, 
para a seguinte morada Campus 2 — Morro do Lena — Alto do Vieiro, 
Apartado 4137, 2411 -901 Leiria, ou remetidas por correio eletrónico 
para o seguinte endereço: esslei@ipleiria.pt.

Para constar se publica o presente edital, que vai ser disponibilizado 
no sítio da Escola na Internet.

19 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Pedagógico, 
Luís Francisco Soares Luís.

311018635 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 321/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Pro-
fessor Adjunto Convidado, para o Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao 
índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico, pelo período de 01.09.2017 a 31.08.2018, dos seguintes 
docentes:

Sérgio de Almeida Rosa — em regime de tempo parcial a 50 %
Ernesto José Gonçalves de Freitas — em regime de temo parcial a 

60 %
Tiago Miguel Lúcio Rapaz — em regime de tempo integral
Rúben José de Almeida Martins Raposo — em regime de tempo 

integral
Ana Catarina Pagarim Ribeiro Kaizeler — em regime de tempo in-

tegral
04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.

310994733 

 Despacho (extrato) n.º 322/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo determinado com André Rosado Chora Monteiro da Rocha 
com a categoria de Professor Adjunto Convidado para a Escola Superior 
de Educação, em regime de tempo integral em dedicação exclusiva, 
no período de 01.09.2017 a 31.08.2018, auferindo o vencimento cor-
respondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico.

26 de outubro de 2017. — O Administrador, Lic. António José Car-
valho Marques.

310999537 

 Despacho (extrato) n.º 323/2018
De acordo com o n.º 4 e n.º 6 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 45/2016 

com a nova redação dada pela Lei n.º 65/2017, de 9 de agosto e por des-
pacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 29.09.2017, 
foi autorizada a prorrogação do contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo em regime de tempo integral na categoria de 
Professora Adjunta Convidada com Maria Engrácia Duarte Maria dos 
Santos Mendonça Belo, no período 01.10.2017 a 31.08,2018, para a 
Escola Superior de Comunicação Social, auferindo o vencimento cor-
respondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico:

7 de dezembro de 2017. — O Administrador, Lic. António José Car-
valho Marques.

310989874 

 Despacho (extrato) n.º 324/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

22.09.2017, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públi-
cas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidadas 
para a Escola Superior de Comunicação Social auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico dos seguintes docentes:

Gaspar de Albuquerque Azevedo Ribeiro Lança, regime de tempo 
parcial 50 % no período de 25.09.2017 a 24.03.2018.

Nuno Tiago Cláudio Leitão Baptista, regime de tempo parcial 45 % 
no período de 25.09.2017 a 24.09.2018.

7 de dezembro de 2017. — O Administrador, Lic. António José Car-
valho Marques.

310989177 

 Despacho (extrato) n.º 325/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

22.09.2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo na categoria de Professora Adjunta Convi-
dada com Sofia Caixinhas Alves Mimoso, em regime de tempo parcial 
55 % no período de 25.09.2017 a 24.03.2018, para a Escola Superior 
de Comunicação Social auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico.

7 de dezembro de 2017. — O Administrador, Lic. António José Car-
valho Marques.

310989047 

 Despacho (extrato) n.º 326/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

15.09.2017 foram autorizados os contratos de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo com a categoria de Professores Adjunto 
Convidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Paulo Jorge Morais Alexandre, em regime de tempo parcial de 20 %, 
no período de 18.09.2017 a 24.06.2018;

Isabel Cristina dos Santos Sebastião, em tempo parcial de 30 %, no 
período de 18.09.2017 a 22.12.2017.

12 de dezembro de 2017. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

310996004 

 Despacho (extrato) n.º 327/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

15.09.2017 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo com Maria João Anastácio Centeno com a 
categoria de Professora Coordenadora Convidada para a Escola Supe-
rior de Educação, em regime de tempo parcial a 20 %, no período de 
18.09.2017 a 27.01.2018, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1 índice 220 da tabela do pessoal do ensino superior politécnico 
dos seguintes docentes.

12.12.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
310999594 

 Despacho (extrato) n.º 328/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

15.09.2017 foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Professores Adjunto 
Convidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Maria Susana de Sintra Barros Guerreiro Correia Lapa, em regime de 
tempo parcial de 15 %, no período de 18.09.2017 a 24.06.2018;

Olga Maria dos Santos Gordino, em regime de tempo parcial de 15 %, 
no período de 18.09.2017 a 24.06.2018;

Ana Maria Mendes dos Santos Veríssimo Ferreira, em regime de 
tempo parcial de 20 %, no período de 18.09.2017 a 27.01.2018;

Mónica Dias Pereira, em regime de tempo parcial de 40 %, no período 
de 18.09.2017 a 31.08.2018

18.12.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
311003958 

 Despacho (extrato) n.º 329/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

15.09.2017 foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Con-
vidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Helena Marisa dos Santos Pereira Gregório, em regime de tempo 
parcial de 50 %, no período de 18.09.2017 a 31.08.2018;
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Jorge Miguel Seabra de Mendes Pinto, em regime de tempo parcial 
de 20 %, no período de 18.09.2017 a 27.01.2018;

Nélia Fátima Cota Costa, em regime de tempo parcial de 15 %, no 
período de 18.09.2017 a 27.01.2018.

18.12.2017. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
311003999 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 330/2018
Por despacho de 6 de dezembro de 2017 do Vice -Presidente do 

IPT — Instituto Politécnico de Tomar:
Vasco Renato Marques Gestosa — autorizada a manutenção do con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
categoria de Professor Adjunto neste Instituto, com efeitos a partir de 
06 de dezembro de 2017.

Relatório final relativo ao período experimental do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Em reunião do conselho científico realizada em 30 de novembro de 
2017, e com base nos pareceres elaborados pelo Professor Coordenador 
José Manuel Palma Redes Ramos e pelo Professor Adjunto Célio Gon-
çalves Cardoso Marques, foi aprovada a manutenção do contrato por 
tempo indeterminado ao Especialista Vasco Renato Marques Gestosa, 
na categoria de Professor Adjunto.

Por despacho de 6 de dezembro de 2017 do Vice -Presidente do 
IPT — Instituto Politécnico de Tomar:

Hermínia Maria Pimenta Ferreira Sol — autorizada a manutenção 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
na categoria de Professora Adjunta neste Instituto, com efeitos a partir 
de 04 de janeiro de 2018.

Relatório final relativo ao período experimental do contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Em reunião do conselho científico realizada em 30 de novembro de 
2017, e com base nos pareceres elaborados pelo Professora Coordenadora 
Maria do Rosário Mendes Godinho Passos Baeta Neves e pela Professora 
Adjunta Carla Sofia Catarino Silva Mota, foi aprovada a manutenção do 
contrato por tempo indeterminado à Doutora Hermínia Maria Pimenta 
Ferreira Sol, na categoria de Professora Adjunta.

6 de dezembro de 2017. — O Vice Presidente, Doutor João Paulo 
Pereira de Freitas Coroado.

311006169 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 331/2018
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, 

proferidos na data abaixo indicada:
De 19 -10 -2017
Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções pú-

blicas a termo resolutivo certo, com o Licenciado Miguel Cardoso Ma-
chado de Oliveira, como Assistente Convidado, para a Escola Superior 
Agrária de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial (59,5 %), 
com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, ín-
dice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, pelo período 
de 20 -10 -2017 a 19 -03 -2018.

Foi autorizada, a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, com a Licenciada Vanda Cristina 
Azevedo da Costa Batista, como Assistente Convidada, para a Escola 
Superior Agrária de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial 
(41,7 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao esca-
lão 1, índice 100, do vencimento de Assistente em tempo integral, pelo 
período de 20 -10 -2017 a 19 -03 -2018.

De 26 -10 -2017
Foi autorizada, findo o período experimental de cinco anos, a manu-

tenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com o Doutor Carlos Alberto Catorze Pereira, como Professor 
Adjunto do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de Viseu, 

para o exercício de funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Viseu, com efeitos à data de 31 -10 -2017, posicionado no escalão 1 
índice 185 da tabela remuneratória do pessoal docente do ensino superior 
politécnico em tempo integral sem exclusividade.

Foi autorizada, findo o período experimental de cinco anos, a manu-
tenção do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com o Doutor Hélder Filipe dos Santos Viana, como Professor 
Adjunto do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico de Viseu, 
para o exercício de funções na Escola Superior Agrária, com efeitos 
à data de 07 -11 -2017, posicionado no escalão 1 índice 185 da tabela 
remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico em 
tempo integral sem exclusividade.

De 02 -11 -2017
Foi autorizada, mediante celebração de adenda e com efeitos retro-

ativos, alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, celebrado com a Mestre Maria de Lurdes Silva Duarte 
Patrício, como Assistente Convidada, para a Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial, 
passando para (50 %), com a remuneração mensal ilíquida correspon-
dente ao escalão 1, índice 100, do vencimento de assistente em tempo 
integral, no período de 11 -09 -2017 a 18 -02 -2018

Foi autorizada, mediante celebração de adenda e com efeitos retro-
ativos, alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, celebrado com a Mestre Natália de Lima Figueiredo, 
como Assistente Convidada, para a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial, passando 
para (50 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, do vencimento de assistente em tempo integral, 
no período de 11 -09 -2017 a 18 -02 -2018

7 de dezembro de 2017. — O Administrador, Mário Luís Guerra de 
Sequeira e Cunha.

310997877 

 Despacho (extrato) n.º 332/2018
Por despachos do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, 

proferidos na data abaixo indicada:
De 06 -10 -2017
Foi autorizada, mediante celebração de adenda e com efeitos retro-

ativos, alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, celebrado com o Doutor Paulo Alexandre Montinho 
Barroso, como Professor Adjunto Convidado, para a Escola Superior de 
Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial, passando 
para (91,7 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 185, do vencimento de professor adjunto em tempo 
integral, no período de 20 -09 -2017 a 31 -07 -2018.

Foi autorizada, mediante celebração de adenda, e com efeitos retroa-
tivos, alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a termo re-
solutivo certo, celebrado com a Doutora Ivone Marília Carinhas Ferreira 
da Silva, como Professora Adjunta Convidada, para a Escola Superior de 
Educação de Viseu deste Instituto, em regime de tempo parcial, passando 
para (16,7 %), com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 185, do vencimento de professor adjunto em tempo 
integral, no período de 20 -09 -2017 a 14 -02 -2018.

De 12 -10 -2017
Foi autorizada, com efeitos retroativos, mediante celebração de 

adenda, a transição para a categoria de Professor Adjunto, com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com período 
experimental de cinco anos, com o detentor do Titulo de Especialista 
e Licenciado José António Marques Pereira, para a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Viseu, com a remuneração mensal ilíquida 
correspondente ao escalão 1, índice 185, do vencimento de Professor 
Adjunto em tempo integral, com efeitos a 18 -08 -2016.

Foi autorizada, com efeitos retroativos, mediante celebração de 
adenda, a transição para a categoria de Professora Adjunta, com contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com período 
experimental de cinco anos, com a Doutora Maria de Lurdes Correia 
Martins, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com 
a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, índice 185, 
do vencimento de Professor Adjunto em tempo integral, com efeitos a 
18 -08 -2016.

De 13 -10 -2017
Foi autorizada, mediante celebração de adenda, alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado 
com a Licenciada Sónia da Conceição Ferreira Barbosa, como Assis-


