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Maria Jacinta Guerra Ribeiro — 01 de janeiro de 2013
Catarina Leonarda Pedras Luz Courelas — 01 de janeiro de 2013
Maria do Rosário Salsinha Rosado Cameirão — 01 de janeiro de 2013

17 de maio de 2013. — A Diretora de Serviços, Sara Maria de Sousa 
Janota.

206979694 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 6878/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

22 de fevereiro de 2013:
Carlos Manuel Lopes Borralho — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politécnico 
de Beja, como professor adjunto convidado, em regime de acumulação 
de 40 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao esca-
lão 1, índice 185, com início a 27 de fevereiro de 2013 e termo a 31 
de julho de 2013.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são devidos 
emolumentos.)

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

206979637 

 Despacho (extrato) n.º 6879/2013
Por despacho do Vice -Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 

22 de fevereiro de 2013:
Tiago Leote Cravo — 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 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.

206981961 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Aviso (extrato) n.º 6922/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se publico que a Professora 
Adjunta Maria de Lurdes Joanico Santiago Carvalho Martins Carvalho, 
da Escola Superior Agrária de Castelo Branco, do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, cessou funções por motivo de aposentação em 1 de 
junho de 2013.

16 de maio de 2013. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
206974622 

 Aviso (extrato) n.º 6923/2013
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se publico que o Assistente 
Operacional João Maria Conceição Santos, da Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, cessou 
funções por motivo de aposentação em 1 de maio de 2013.

16 de maio de 2013. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão Maia.
206974655 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Despacho n.º 6880/2013
Considerando que:
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º e na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 62.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria, ho-

mologados pelo Despacho Normativo n.º 35/2008, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de julho de 2008, retificado pela 
Retificação n.º 1826/2008, publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 156, de 13 de agosto de 2008, o Diretor das Unidades Orgânicas de 
Ensino e Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação é coadjuvado, no 
exercício das suas funções, por um ou mais subdiretores por si livremente 
escolhidos, nomeados e exonerados, dentro dos limites fixados no n.º 3 
do artigo 61.º, de entre os professores e os investigadores ou de entre 
docentes equiparados a professor a tempo integral, nessa categoria há 
mais de cinco anos na Instituição;

2 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 61.º dos Estatutos 
do Instituto Politécnico de Leiria, o Diretor pode, mediante despacho, 
dispensar, igualmente, um ou mais subdiretores da prestação de serviço 
docente ou de investigação se considerar que tal é necessário para asse-
gurar o bom funcionamento da unidade orgânica;

Ao abrigo das normas constantes dos artigos 61.º, n.os 2, 3 e 6, e 62.º, 
n.º 1, alínea b) dos Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria, nomeio 
como subdiretores, para me coadjuvarem no exercício das funções de 
Diretor, os seguintes professores da Escola Superior de Educação e 
Ciências Sociais, de Leiria:

O professor adjunto, em período experimental, Hugo Alexandre Lopes 
Menino, que me substituirá, em caso de ausência e impedimento; e

A professora adjunta, em período experimental, Susana Margarida 
da Costa Nunes.

Dispenso os subdiretores da prestação de serviço docente ou de in-
vestigação.

Publique -se no Diário da República.

16 de maio de 2013. — O Diretor, Rui Manuel Neto e Matos.
206980916 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 6881/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

29.04.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Convidada com 
Cláudia Marina Domingos Fernandes Bacalhau em regime de tempo 
parcial 35 % 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, Lic. António José Carvalho 
 Marques.

206976145 

 Despacho (extrato) n.º 6882/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

21.11.2012, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo de Maria de Lurdes de Barros 
Ribeiro Repas Gonçalves, como Professora Adjunta Convidada, em 
regime de tempo parcial a 15 %, para a Escola Superior de Educação de 
Lisboa, no período de 21.11.2012 a 03.02.2013, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico.

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

206980332 

 Despacho (extrato) n.º 6883/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

28.03.2013, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo certo de Mariana Abrantes de Oliveira 
Pinto Alte da Veiga, como Professora Adjunta Convidada, em regime 
de tempo parcial a 50 %, para a Escola Superior de Educação de Lis-
boa, no período de 01.04.2013 a 31.08.2013, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente do 
ensino superior politécnico.

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

206980284 




