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 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Faculdade de Medicina Veterinária

Despacho (extrato) n.º 6935/2013
Por despacho do Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária, de 

11 de março de 2013, ao abrigo do disposto no artigo 7.º, n.os 1 e 2, do 
regime transitório do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto:

Autorizada, após conclusão do período experimental, a manutenção 
do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
com a Doutora Maria de São José Deyrieux Centeno, como Professora 
Auxiliar, em regime de dedicação exclusiva, do Departamento de Mor-
fologia e Função do mapa de pessoal docente desta Faculdade, com 
um vencimento correspondente ao escalão n.º 1, índice 195, da tabela 
remuneratória aplicável aos docentes universitários, com efeitos a partir 
de 01-11-2013.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Relatório Final Relativo à Avaliação do Período Experimental
da Doutora Maria de São José Deyrieux Centeno

De acordo com os pareceres emitidos pelos Professores Doutores 
José António Mestre Prates, Professor Catedrático, Graça Maria Leitão 
Ferreira Dias e António José de Freitas Duarte Professores Associados 
desta Faculdade e nos termos do artigo n.º 15.º do Regulamento Rela-
tivo ao Regime de Vinculação e Avaliação da Atividade Desenvolvida 
no Período Experimental pelos Professores da Faculdade de Medicina 
Veterinária, aprovado pelo Despacho n.º 5886/2012, de 3 de maio, o 
Conselho Cientifico, em reunião de 07-03-2013, aprovou por maioria, 
a manutenção do contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, na mesma categoria, da Professora Doutora Maria de 
São José Deyrieux Centeno.

28 de março de 2013. — O Presidente da Faculdade, Luís Manuel 
Morgado Tavares, professor catedrático.

206978138 

 Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.º 6936/2013
Considerando o período de ausência do Presidente da FMH, de 8 a 

12 de maio, venho por este meio delegar no Vice -Presidente da FMH, 
Prof. Doutor João Manuel Pardal Barreiros, as seguintes competências:

Tomar, em caso de urgência, as decisões que se mostrem necessárias ao 
funcionamento da FMH, nomeadamente, as que se referem ao expediente 
académico e administrativo e autorizações de Deslocação em Serviço.

8 de maio de 2013. — O Presidente da Faculdade, Carlos Alberto 
Ferreira Neto.

206981564 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 6937/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

22 de fevereiro de 2013:
Paulo Daniel Peres Cavaco — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
40 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 25 de fevereiro de 2013 e termo a 31 de julho 
de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

20 de maio de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206980276 

de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo parcial de 
35 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 9 de janeiro de 2013 e termo a 30 de junho 
de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

20 de maio de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206980649 

 Despacho (extrato) n.º 6939/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

8 de março de 2013:
Isabel Cristina Guimarães Ferreira Crujo — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 11 de março de 2013 e termo a 31 de 
julho de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos.)

20 de maio de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206980665 

 Despacho (extrato) n.º 6940/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

22 de fevereiro de 2013:
Pedro Alexandre Bastos Brandão — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo parcial de 
30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 25 de fevereiro de 2013 e termo a 31 de julho 
de 2013. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

20 de maio de 2013. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Isidro Féria.

206980535 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 6941/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

28.03.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo de Inês Ferreira de Oliveira Valente Rosa, como 
Professora Adjunta Convidada, em regime de tempo parcial a 60 %, para 
a Escola Superior de Educação de Lisboa, no período de 01.04.2013 a 
31.05.2013, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 
185 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

17 de maio de 2013. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

206980365 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Aviso n.º 6980/2013
Por despacho de 23 de abril de 2013, do Presidente do IPP, foram 

autorizados os seguintes Contratos de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, para os Serviços de Ação Social do Instituto 
Portalegre:

Miguel André Telo de Arriaga, como Técnico Superior da carreira 
Técnico Superior, com efeitos a partir de 23.04.2013, na sequência 
de procedimento concursal comum, aberto pelo Aviso n.º 7057/2012, 
publicado no Diário da República. n.º 99, 2.ª série, de 22.05.2012.

Maria de Lurdes Delgado Pereira da Costa, como Encarregado Ope-
racional, da carreira de Assistente Operacional, com efeitos a partir de 
23.04.2013, na sequência de procedimento concursal comum, aberto pelo 
Aviso n.º 6398/2012, publicado no Diário da República. n.º 91, 2.ª série, 
de 10.05.2012.

9 de maio de 2013. — O Administrador para a Ação Social, Antero 
de Figueiredo Marques Teixeira.

206977369 

 Despacho (extrato) n.º 6938/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

9 de janeiro de 2013:
Ricardo José Barrocas Roque — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 




