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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho n.º 2764/2018

Atribuição de título de especialista — Delegação presidência de júris
Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 48.º do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro), 
dos artigos 10.º a 12.º do Regime Jurídico do Título de Especialista 
(Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto), e dos artigos 11.º a 13.º das 
normas orientadoras para atribuição do título de especialista do Instituto 
Politécnico de Leiria (Despacho n.º 8590/2010, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 98, de 20 de maio), bem como dos artigos 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, delego a presi-
dência dos júris, no Vice -presidente Prof. Doutor João Paulo dos Santos 
Marques, relativos aos processos dos seguintes candidatos:

Andreia Henriques Ferreira Salvador;
Luís Miguel Dourado de Aguiar;
Marlene Cristina Neves Rosa;
Paula Cristina Monteiro Guerra e Silva.
28 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-

gas Pereira.
311176626 

 Despacho n.º 2765/2018

Atribuição de título de especialista — Delegação presidência de júris
Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 48.º do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro), 
dos artigos 10.º a 12.º do Regime Jurídico do Título de Especialista 
(Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto), e dos artigos 11.º a 13.º das 
normas orientadoras para atribuição do título de especialista do Instituto 
Politécnico de Leiria (Despacho n.º 8590/2010, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 98, de 20 de maio), bem como dos artigos 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, delego a presi-
dência dos júris, no Pró -presidente Prof. João José de Sousa Bonifácio 
Serra, relativos aos processos dos seguintes candidatos:

Ana João das Neves Pereira Fernandes Romana;
Bruno Manuel Henriques Bravo;
Catarina Pereira Leitão;
Salmo Faria.
28 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira Man-

gas Pereira.
311176707 

 Despacho n.º 2766/2018

Atribuição de título de especialista — Delegação
presidência de júris

Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 48.º do Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro), 
dos artigos 10.º a 12.º do Regime Jurídico do Título de Especialista 
(Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto), e dos artigos 11.º a 13.º das 
normas orientadoras para atribuição do título de especialista do Instituto 
Politécnico de Leiria (Despacho n.º 8590/2010, publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 98, de 20 de maio), bem como dos artigos 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, delego a presi-
dência do júri, na Vice -presidente Prof.ª Doutora Rita Alexandra Cainço 
Dias Cadima, relativo ao processo da seguinte candidata:

Célia Raquel Lourenço Gomes.
28 de fevereiro de 2018. — O Presidente, Nuno André Oliveira 

 Mangas Pereira.
311176691 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 2767/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

de 30.11.2017, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Professora Adjunta 
Convidada com Mónica Jesus Marques Grafino, em regime de tempo 
parcial 10 % no período de 01.12.2017 de 31.08.2018, para a Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento 

correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico.

22.01.2018. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Mar-
ques.

311088214 

 Despacho (extrato) n.º 2768/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

17.10.2017, foi autorizada a adenda ao contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo determinado com Maria Madalena Quintela 
Vieira de Campos com a categoria de Professor Adjunto Convidado 
para a Escola Superior de Educação, em regime de tempo parcial de 
20 %, no período de 18.10.2017 a 27.01.2018, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico.

02.03.2018. — O Vice -Presidente, Prof. Doutor António José da 
Cruz Belo.

311174852 

 Despacho (extrato) n.º 2769/2018
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

12.01.2018 foram autorizados os contratos de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo com a categoria de Professores Adjunto 
Convidados para a Escola Superior de Educação, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 185 da tabela do pessoal do ensino 
superior politécnico dos seguintes docentes:

Rute Maria da Silva Ribeiro, em regime de tempo parcial de 15 %, 
no período de 13.01.2018 a 05.05.2018;

Luís Manuel dos Santos Vieira, em regime de tempo parcial de 15 %, 
no período de 13.01.2018 a 05.05.2018.

02.03.2018. — O Vice -Presidente, Prof. Doutor António José da 
Cruz Belo.

311175646 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Aviso n.º 3512/2018
Torna -se público que se encontra disponibilizada em www.ips.pt, a 

lista unitária de ordenação final, do procedimento concursal comum, 
para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria de téc-
nico superior, na área de Apoio a Oficinas e Laboratórios de Química 
e Ambiente, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de 
Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
n.º 7989/2017, publicado no Diário da República n.º 135, 2.ª série, de 
14 de julho, homologada por despacho de 19/02/2017 do presidente 
do IPS.

20 de fevereiro de 2018. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
311174017 

 Despacho (extrato) n.º 2770/2018
Por despachos do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal pro-

feridos nas datas abaixo indicadas:
De 21 de fevereiro de 2017:
Manuela Barros Gomes de Pina Veiga — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria 
e carreira de assistente técnica, para exercer funções neste Instituto 
Politécnico, com a remuneração base de 683,13 €, situada na 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 5, da tabela remuneratória única, 
na sequência da consolidação da mobilidade interna, com efeitos a 
partir de 01/03/2017, considerando -se sem efeito a situação jurídico-
-funcional anterior.

De 20 de abril de 2017:
Sandra Isabel da Silva Gomes — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria e carreira 
de técnica superior, para exercer funções neste Instituto Politécnico, 
com a remuneração base de 1 579,09 €, situada entre a 3.ª e 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório entre o 19 e 23, da tabela remune-
ratória única, na sequência da consolidação da mobilidade interna, com 
efeitos a partir de 01/05/2017, considerando -se sem efeito a situação 
jurídico -funcional anterior.


