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das formas previstas nas alíneas a), b,) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria para efeitos de realização de audiência dos interessados, 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 1 do 
artigo 36.º da referida Portaria.

33  —  Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos: 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, 
é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada nos Serviços 
Centrais do IPLeiria e disponibilizada na sua página eletrónica, em 
www.ipleiria.pt.

34 — Igualdade de Oportunidades: em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa “a Administração Pú-
blica, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política 
de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

35 — Quota de emprego: De acordo com o Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência 
legal. Os candidatos devem declarar no ponto 8.1. do formulário de 
candidatura, para além dos meios de comunicação/expressão a utilizar 
no processo de seleção, o respetivo grau de incapacidade, e o tipo de 
deficiência, nos termos do diploma mencionado.

36 — Publicitação do Aviso: nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril o presente aviso será 
publicitado na Bolsa de Emprego Público no sítio www.bep.gov.pt, no 
1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, por extrato 
na página eletrónica do IPLeiria, e, no prazo máximo de 3 dias úteis 
contados da data da publicação no Diário da República, num jornal de 
expansão nacional.

28 de novembro de 2017. —  O Vice -Presidente, João Paulo dos 
Santos Marques.

310959993 

 Despacho n.º 11126/2017
Para os devidos efeitos se torna público que o procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado aberto pelo Aviso n.º 9099/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 10 de agosto de 2017, cessou 
nos termos previstos na alínea a) do n.º 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento.

27 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos 
Santos Marques.

310957343 

 Despacho n.º 11127/2017
Para os devidos efeitos se torna público que o procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado aberto pelo Aviso n.º 8850/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 151, de 7 de agosto de 2017, cessou 
nos termos previstos na alínea a) do n.º 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento.

27 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos 
Santos Marques.

310957368 

 Despacho n.º 11128/2017
Para os devidos efeitos se torna público que o procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado aberto pelo Aviso n.º 9723/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de 23 de agosto de 2017, cessou 
nos termos previstos na alínea a) do n.º 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril, por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento.

27 de novembro de 2017. — O Vice -Presidente, João Paulo dos 
Santos Marques.

310957351 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 11129/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2017, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho 
em funções públicas por tempo determinado com a categoria de Profes-
sor Adjunto Convidado para a Escola Superior de Educação de Lisboa, 

auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela 
do pessoal do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:

Kátia Couto de Sá Sabino dos Santos, em regime de tempo integral 
em dedicação exclusiva, no período de 01.09.2017 a 31.08.2018;

Ana Helena Luz Gonçalves Grácio Soares Franco, em regime de 
tempo integral em dedicação exclusiva, no período de 01.09.2017 a 
31.08.2018;

José Pedro Rangel dos Santos Regatão, em regime de tempo integral 
em dedicação exclusiva, no período de 01.09.2017 a 31.08.2018;

Cristina Barroso Silva da Cruz, em regime de tempo integral em 
dedicação exclusiva, no período de 01.09.2017 a 31.08.2018;

Nuno Guerreiro Monge da Silva, em regime de tempo integral em 
dedicação exclusiva, no período de 01.09.2017 a 31.08.2018;

Cátia Sofia Tiago Rijo, em regime de tempo integral em dedicação 
exclusiva, no período de 01.09.2017 a 31.08.2018.

26.10.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310891839 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 11130/2017
Por despacho de 27 de julho de 2017 do Vice-Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar
Ânia Liberato Chasqueira — Contrato de trabalho em funções pú-

blicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime 
de tempo parcial 59 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 
13 de setembro de 2017 e término a 16 de fevereiro de 2018, auferindo 
a remuneração correspondente a 59 % do escalão 1, índice 100, cons-
tante do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior 
Politécnico para esta categoria.

Lígia Salgueiro Coutinho Mateus — Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime 
de tempo parcial 50 % do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 
13 de setembro de 2017 e término a 16 de fevereiro de 2018, auferindo 
a remuneração correspondente a 50 % do escalão 1, índice 100, cons-
tante do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior 
Politécnico para esta categoria.

Por despacho de 28 de julho de 2017 do Vice-Presidente do Instituto 
Politécnico de Tomar

Olinda Maria dos Santos Sequeira — Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, em 
regime de exclusividade do Instituto Politécnico de Tomar, com início 
a 01 de setembro de 2017 e término a 31 de agosto de 2018, auferindo 
a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 185, constante do 
estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politéc-
nico para esta categoria.

Carlos Fernando Calhau Trigacheiro — Contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Coordenador 
Convidado, em regime de acumulação e a tempo parcial 50 % do Instituto 
Politécnico de Tomar, com início a 01 de setembro de 2017 e término a 
31 de agosto de 2018, auferindo a remuneração correspondente a 50 % 
do escalão 1, índice 220, constante do estatuto remuneratório do pessoal 
docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

Eduardo Fontão Mont’Alverne Brou — Contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Con-
vidado, em regime de tempo parcial 80 % do Instituto Politécnico de 
Tomar, com início a 16 de setembro de 2017 e término a 31 de agosto 
de 2018, auferindo a remuneração correspondente a 80 % do escalão 1, 
índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

Érika Maria Costa de Amorim — Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, 
em regime de exclusividade do Instituto Politécnico de Tomar, com início 
a 13 de setembro de 2017 e término a 31 de agosto de 2018, auferindo 
a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 185, constante do 
estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politéc-
nico para esta categoria.

Oliva Maria Dourado Martins — Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, 
em regime de exclusividade do Instituto Politécnico de Tomar, com início 
a 01 de setembro de 2017 e término a 31 de agosto de 2018, auferindo 
a remuneração correspondente ao escalão 1, índice 185, constante do 
estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politéc-
nico para esta categoria.

Sílvio Manuel Valente da Silva — Contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, 


