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Artigo 52.º
[...]

1 — As dissertações de mestrado, os trabalhos de projeto e os rela-
tórios de estágio ficam sujeitos ao depósito obrigatório de uma cópia 
digital num repositório integrante da rede do Repositório Científico 
de Acesso Aberto de Portugal, operado pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, I. P..

2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, o estudante 

deve, no prazo de 5 dias úteis após a data do ato público, entregar 
em suporte digital um exemplar final do trabalho, caso não o tenha 
feito antes.

7 — Compete ao diretor da escola decidir fundamentadamente 
os pedidos de sigilo do trabalho ou partes dele e a respetiva duração 
para efeitos de depósito legal, formulados através da declaração de 
autoria e depósito legal prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 47.º, 
sem prejuízo do disposto no Regulamento de Propriedade Intelectual 
do IPLeiria.

8 — [...]
9 — [...]»

Artigo 3.º
Norma transitória

Durante ao ano letivo de 2017/2018 mantêm -se em vigor o n.º 10 
do artigo 33.º e o artigo 35.º na redação anterior à presente alteração, 
conforme consta do Regulamento n.º 563/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 159, de 17 de agosto.

Artigo 4.º
Norma revogatória

São revogados os n.os 5 a 7 do artigo 5.º e o n.º 2 do artigo 36.º

Artigo 5.º
Publicação de versão consolidada

A versão consolidada do Regulamento Académico do 2.º Ciclo de 
Estudos do Instituto Politécnico de Leiria, com as alterações resultantes 
do presente diploma, encontra -se disponível para consulta no sítio na 
Internet do Instituto Politécnico de Leiria.

Artigo 6.º
Entrada em vigor

1 — A presente alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República e produz efeitos a partir do ano 
letivo de 2017/2018, à exceção do n.º 10 do artigo 33.º e dos n.os 2 a 4 
do artigo 35.º que entram em vigor a partir do ano letivo de 2018/2019.

2 — A presente alteração aplica -se ao acesso e ingresso nos cursos 
do IPLeiria para o ano letivo de 2017/2018.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 7484/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

10.02.2017, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com Maria Inês Lopes Pires Henriques 
Garcia com a categoria de Assistente Convidada para a Escola Supe-
rior de Educação, em regime de tempo parcial a 25 %, no período de 
13.02.2017 a 09.07.2017, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.

02.05.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310694303 

 Despacho n.º 7485/2017
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 

a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na 
sequência do procedimento concursal aberto nos termos legalmente 
estabelecidos, foi nomeado, por despacho do Presidente do Instituto 
Politécnico de Lisboa de 27.06.2017, Miguel Ricardo Ferreira Baptista, 
para o cargo de Direção de Nível Intermédio Grau 4, para o Serviço de 

Gestão Multimédia da Escola de Comunicação Social, em regime de 
comissão de serviço, pelo período de três anos, cuja nota curricular se 
anexa. A presente nomeação acolhe a proposta do júri na ata n.º 3, que 
conclui que o candidato detém currículo relevante, do qual se destaca a 
experiência profissional relevante na área, nomeadamente em cargos de 
coordenação. Quanto à entrevista, o candidato demonstrou bom domínio 
relativamente aos fatores em apreciação.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de julho de 2017, 
conforme o n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com 
a nova redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro.

Nota curricular
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Publicidade Marketing, Ramo Publicidade;
Pós -Graduação em Comunicação Audiovisual e Multimédia.

Formação Profissional:
Frequência de vários cursos de formação na área da Multimédia (mais 

de 150 horas de formação).

Experiência Profissional:
Desde 01.11.2016 — Dirigente Intermédio de 4.º Grau do Serviço 

de Gestão Multimédia da Escola Superior de Comunicação Social do 
Instituto Politécnico de Lisboa, em regime de substituição;

Coordenação técnica de eventos internos e externos à escola;
Coordenação das instalações on -site dos equipamentos a utilizar e 

execução dos respetivos testes;
Coordenação técnica no âmbito do programa de televisão E2;
Gestão das infraestruturas de vídeo do Serviço de Gestão Multimédia 

da ESCS.
De 15.09.2011 a 31.10.2017 — Técnico Superior no Serviço de Gestão 

de Multimédia da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto 
Politécnico de Lisboa.

29 de junho de 2017. — O Administrador do IPL, António José 
 Carvalho Marques.

310695332 

 Despacho (extrato) n.º 7486/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

09.05.2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo determinado com Elvira Felicidade Ferreira Rodrigues 
 Tristão com a categoria de Professora Adjunta Convidada para a Escola 
Superior de Educação, em regime de tempo parcial de 20 %, no período 
de 30.05.2017 a 18.07.2017, auferindo o vencimento correspondente 
ao escalão 1, índice 185 da tabela do pessoal do ensino superior po-
litécnico.

2 de agosto de 2017. — O Administrador, Licenciado António José 
Carvalho Marques.

310695519 

 Despacho (extrato) n.º 7487/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

10.02.2017, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo determinado com Ana Maria Garcia Nolasco da 
Silva com a categoria de Professor Adjunto Convidado para a Escola 
Superior de Educação, em regime de tempo parcial de 15 %, no período 
de 13.02.2017 a 02.07.2017, auferindo o vencimento correspondente ao 
escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do ensino superior politécnico.

02.08.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310694555 

 Despacho (extrato) n.º 7488/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

31.08.2016, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado com Sílvia Raquel Carvalho de 
Castro com a categoria de Professor Adjunto Convidado para a Escola 
Superior de Educação, em regime de tempo integral em dedicação 
exclusiva, no período de 01.09.2016 a 31.08.2017, auferindo o venci-
mento correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do 
ensino superior politécnico.

02.08.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310694377 

 Despacho (extrato) n.º 7489/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

30.09.2016, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo determinado com Manon Dina da Cruz de Oli-
veira Marques com a categoria de Assistente Convidado para a Escola 


