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(3) Anual, semestral, trimestral ou outra (que se caracterizará).
(4) Número total de horas de trabalho do estudante.
(5) T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico -prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; OT: Orientação 

tutorial; O: Outra.
(6) Número de créditos ECTS atribuídos à unidade curricular.
(7) Assinalar sempre que a unidade curricular for optativa.

 311006899 

 UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Engenharia

Despacho (extrato) n.º 246/2018
Por despacho de 20 de setembro de 2017 do Diretor da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r) 
do número 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea q) do artigo 17.º
dos Estatutos da FEUP, foi autorizada a manutenção do contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período 
experimental, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 07 de no-
vembro de 2017 ao Doutor Carlos Filipe Ferreira de Sousa, sendo remu-
nerado pelo 1.º escalão, índice 195, constante do Decreto -Lei n.º 408/89, 
de 18 de novembro, na redação atualmente em vigor. (Não carece de 
visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

12 de dezembro de 2017. — O Diretor, Prof. Doutor João Bernardo 
de Sena Esteves Falcão e Cunha.

310991014 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 247/2018
Considerando o disposto no artigo 127.º, n.º 1 do Regime jurídico das 

Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro, e no artigo n.º 18, n.º 2 dos Estatutos do Instituto Superior 
de Engenharia de Coimbra, Despacho n.º 19780/2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 28 de agosto de 2009, nomeio 
secretário do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra a Mestre Carla 
Susana Fernandes de Oliveira Teixeira, com efeitos a partir do dia 22 
de novembro de 2017 inclusive.

22.11.2017. — O Presidente do Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra, António Mário Velindro dos Santos Rodrigues.

311001551 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Despacho n.º 248/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da Es-

cola Superior de Tecnologia e Gestão, homologados pelo Despacho 
n.º 7768/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 14 
de junho de 2016, e nos termos dos artigos 44.º a 50.º e 164.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, delego no Professor Doutor Gustavo Miguel Jorge Reis, 
membro da comissão científico-pedagógica do ciclo de estudos de li-
cenciatura em Jogos Digitais e Multimédia, a competência, prevista na 
alínea i) do n.º 1 do artigo 37.º citado, para coordenar as atividades de 
estágio no âmbito do referido ciclo de estudos.

Consideram-se ratificados todos os atos praticados pelo Professor 
Doutor Gustavo Miguel Jorge Reis, no âmbito dos poderes ora delega-
dos, desde esta data até à publicação do presente despacho no Diário 
da República.

27 de novembro de 2017. — A Coordenadora do Ciclo de Estudos de 
Licenciatura em Jogos Digitais e Multimédia, Maria Eduarda Moreira 
Abrantes Ferreira da Silva.

311000425 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Aviso (extrato) n.º 231/2018
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de 
24.10.2017, torna -se público que a técnica superior Elsa Maria Crespo 
Machado Pinto Figueiredo, concluiu com sucesso o período experi-
mental, com a avaliação de 17,4 valores, na sequência da celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com este Instituto.

12.12.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310990359 

 Aviso (extrato) n.º 232/2018
No cumprimento do disposto na a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e no seguimento da homologação de 
24.10.2017, torna -se público que a técnica superior Anabela Bourlotos 
Pinto de Carvalho, concluiu com sucesso o período experimental, com 
a avaliação de 17,4 valores, na sequência da celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com este 
Instituto.

12.12.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310990415 

 Despacho (extrato) n.º 249/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo de Ana Paula de Assunção 
de Matos Borlido Martins, em regime de tempo parcial a 50 %, com a 
categoria de Monitor, para o Instituto Superior de Contabilidade e Ad-
ministração de Lisboa, auferindo o vencimento com o valor de duzentos 
e dezoito euros e vinte e quatro cêntimos, pelo período de 01.09.2017 
a 31.08.2018.

04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310994936 

 Despacho (extrato) n.º 250/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.07.2017, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo certo de Vanessa Sofia Sousa Mendes, 
em regime de tempo parcial a 80 %, com a categoria de Monitor, para 
o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, aufe-
rindo o vencimento com o valor de trezentos e quarenta e nove euros e 
dezanove cêntimos, pelo período de 01.08.2017 a 31.07.2018.

04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310994847 

 Despacho (extrato) n.º 251/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foi autorizada a prorrogação dos contratos de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Equipara-
dos a Professores Adjuntos, para o Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Lisboa, em regime de Dedicação Exclusiva, auferindo 
o vencimento correspondente ao índice 185, escalão 1 da tabela do pes-
soal docente do ensino superior politécnico, pelo período de 01.09.2017 
a 31.08.2018, dos seguintes docentes:

Ana Sofia Antunes de Carvalho
Rui Manuel de Jesus Borges Francisco
José Luís Miguel da Silva
04.09.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.

310994888 


