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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 6607/2013

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 
18.04.2012, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo com Maria do Carmo Matos Gomes, por 
iniciativa do trabalhador, como Assistente Convidada na Escola Superior 
Educação de Lisboa, com efeitos a partir de 01.04.2012.

06.05.2013 — O Administrador, Lic. António José Carvalho Mar-
ques.

206962326 

 Despacho (extrato) n.º 6608/2013

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 
15.02.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, sem período experimental com Manuel 
Inácio Conchinha da Conceição com a categoria de Professor Adjunto, 
na sequência de prestação de provas públicas para o Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa, com efeitos a partir de 
15.02.2013, posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal 
do ensino superior politécnico.

8.05.2013. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Mar-
ques.

206963233 

 Despacho (extrato) n.º 6609/2013

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 
de 15.02.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, sem período experimental com 
Rui Pedro Martins Cançado Fernandes de Carvalho com a categoria 
de Assistente do 2.º Triénio, na sequência de prestação de provas 
públicas para o Instituto Superior de Contabilidade e Administra-
ção de Lisboa, com efeitos a partir de 15.02.2013, posicionada 
no escalão 3 índice 150 da tabela do pessoal do ensino superior 
politécnico.

08.05.2013 — O Administrador, Licenciado António José Carvalho 
Marques.

206963209 

 Despacho (extrato) n.º 6610/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

de15.02.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, sem período experimental com Maria 
Teresa de Oliveira Ferreira com a categoria de Professor Adjunto, na 
sequência de prestação de provas públicas para o Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa, com efeitos a partir de 
15.02.2013, posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal 
do ensino superior politécnico.

08.05.2013. — O Administrador, Licenciado António José Carvalho 
Marques.

206963144 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE

Despacho n.º 6611/2013

Por despacho de 03 de maio de 2013, do Exmº Senhor Presidente do 
IPP, se publica o seguinte:

Áreas das Provas para atribuição do Título de Especialista no IPP 
Higiene Dentária

Considerando:
1 — A competência prevista no Artigo 7.º do Regulamento para a 

atribuição do título de especialista no IPP;

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Aviso n.º 6620/2013

Conclusão do Período Experimental

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do ar-
tigo 75.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro torna-se público que, por despacho do Presidente do ISEP, 
Prof. Doutor João Manuel Simões da Rocha, em 02 de maio de 2013, foi 
homologada a ata do júri designado para avaliar o período experimental 
do trabalhador Hélder Manuel Casais de Azevedo, assistente operacio-
nal do mapa de pessoal do ISEP em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, onde consta a deliberação 
de conclusão com sucesso do período experimental com a classificação 
final de 16,01 valores.

6 de maio de 2013. — A Secretária, Alexandra Afonso Ribeiro.
206963582 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Aviso (extrato) n.º 6621/2013

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 público que a Assistente 
Operacional, do mapa de pessoal não docente do Instituto Politécnico 
de Tomar, Maria Irene Santos Ferreira Marques, cessou funções por 
motivo de aposentação em 31.03.2013.

9 de maio de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel Car-
valho Pina de Almeida.

206960771 

 Aviso (extrato) n.º 6622/2013

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 público que a Coordenadora 
Técnica, do mapa de pessoal não docente do Instituto Politécnico de 
Tomar, Gracinda Reis Prata Loureiro Cadete, cessou funções por motivo 
de aposentação em 31.03.2013.

9 de maio de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel Car-
valho Pina de Almeida.

206960747 

2 — A proposta do Conselho Técnico -Científico da Escola Superior 
de Saúde (Deliberação CTC -3/2013);

3 — O parecer favorável do Conselho Académico, conforme Delibe-
ração n.º 9/2013, de 23 de abril de 2013,

Determino que, em complemento às definidas no Despacho PRES 
n.º 33/2010, de 26 de julho, e no Despacho PRES n.º 49/2011, de 
18 de outubro, a área de Ciências Dentárias (Área CNAEF — 724), 
subárea de formação de Higiene dentária, seja considerada para 
efeitos das provas de atribuição do Título de Especialista a requerer 
no IPP.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação 
no Diário da República.

7 de maio de 2013. — O Administrador, José Manuel Gomes.
206956892 




