
16660  Diário da República, 2.ª série — N.º 100 — 24 de maio de 2013 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 6823/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

18.04.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo na categoria de Professora Adjunta Convidada 
com Ana Margarida Prata Jerónimo em regime de tempo parcial 20 % no 
período de 22.04.2013 a 31.08.2013, para a Escola Superior de Tecno-
logia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao 
índice 185, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico.

15.05.2013. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho 
Marques.

206976226 

 Despacho (extrato) n.º 6824/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

29.04.2013, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Professora Adjunta 
Convidada com Alexandra Maria Silva Miranda em regime de tempo 
parcial 30 % no período de 01.05.2013 a 31.08.2013, para a Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento 
correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico.

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

206975343 

 Despacho (extrato) n.º 6825/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

29.04.2013, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada 
com Ana Filipa Regadas Pires em regime de tempo parcial 40 % no 
período de 01.05.2013 a 31.08.2013, para a Escola Superior de Tecno-
logia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao 
índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico.

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

206976064 

 Despacho (extrato) n.º 6826/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

15.02.2013, foram autorizados os contratos de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo, como Professores Adjuntos Convidados, 
para a Escola Superior de Educação de Lisboa, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico, dos seguintes docentes:

Joaquim Oliveira Carmelo Rosa, em regime de tempo parcial a 45 %, 
no período de 18.02.2013 a 08.07.2013;

Luís Miguel Taveira Lourenço, em regime de tempo parcial a 45 %, 
no período de 18.02.2013 a 08.07.2013;

Nélia Maria Pedro Alexandre, em regime de tempo parcial a 30 %, 
no período de 18.02.2013 a 08.07.2013.

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

206977336 

 Despacho (extrato) n.º 6827/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

18.04.2013, foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistentes Convidados, 
para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o 
vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1, da tabela do pessoal 
docente do ensino superior politécnico.

Miguel Jorge Maria Zegre, em regime de tempo parcial 25 %, no 
período de 22.04.2013 a 31.08.2013.

Lúcia Maria Simões Rosa, em regime de tempo parcial 5 %, no período 
de 22.04.2013 a 31.08.2013.

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

206976267 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Escola Superior de Educação

Despacho n.º 6828/2013
Por despacho de 10 de maio do Presidente Paulo Pereira: Cristina 

Maria Falcão Severo Ferreira Pinto Mendes de Freitas — Celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
como Professora Coordenadora, afeta ao mapa de pessoal docente da 
Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento correspondente 
índice 230, escalão 2, previsto no anexo n.º 2 do Decreto -Lei n.º 408/89, 
de 18/11, com efeitos a partir da data de publicação no Diário da Re-
pública.

10 de maio de 2013. — O Presidente, Paulo Pereira, professor coor-
denador.

206976631 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 6829/2013
Por despacho de 06 de março de 2013, do presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal:

Vítor Nuno Pinto Pereira — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como professor adjunto con-
vidado, em regime de tempo parcial a 70 %, pelo período de seis meses, 
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro deste 
Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de 1.413,13€, corres-
pondente ao escalão 1, índice 185, com efeitos a partir de 08/03/2013.

14 de maio de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçal-
ves.

206970459 

4 — As delegações de competências constantes do n.º 1 são efe-
tuadas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência, 
devendo nos atos praticados ao abrigo deste despacho fazer -se men-
ção do uso da competência delegada ou subdelegada, nos termos do 
artigo 38.º do CPA.

5 — Consideram -se ratificados todos os atos que no âmbito dos pode-
res ora delegados, sejam praticados pelo Diretor da desde a data da sua 
tomada de posse, i.e., 16 de maio de 2013, até à publicação da mesma 
no Diário da República.

(1) Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
(2) Despacho Normativo n.º 35/2008, publicado na 2.ª série do Diário 

da República, n.º 139, de 21 de julho de 2008, retificado pela declara-
ção de Retificação n.º 1826/2008, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 156, de 13 de agosto de 2008.

(3) Alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2010 de 28 de dezembro; pela 
Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro e pela Lei n.º 66 -B/2012 de 31 
de dezembro.

(4) Aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, reti-
ficado pela Declaração de Retificação n.º 18 -A/2008, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 62, de 28 de março de 2008, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, alterado 
Lei n.º 3/2010 de 27 de abril e pelo Decreto -Lei n.º 131/2010 de 14 de 
dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011 de 30 de dezembro e pelo Decreto -Lei 
n.º 149/2012 de 12 de julho;

(5) Na redação dada pelo Despacho n.º 23771/2008, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 19 de setembro de 2008.

16 de maio de 2013. — O Presidente, Nuno André Oliveira Mangas 
Pereira.

206976867 




