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experimental de cinco anos, para exercer funções com a categoria de 
Professor -Adjunto, da carreira do pessoal docente do ensino superior 
politécnico, no Instituto Politécnico de Beja, sendo remunerado pelo 
escalão 2, índice 140, em regime de exclusividade, com efeitos a partir 
de 13 de dezembro de 2012. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas. Não são devidos emolumentos.)

15 de maio de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

206971958 

 Despacho (extrato) n.º 6733/2013
Por meu despacho de 14 de dezembro de 2012:
Fernando José Calado e Silva Nunes Teixeira — autorizado o contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com um pe-
ríodo experimental de cinco anos, para exercer funções com a categoria 
de Professor -Adjunto, da carreira do pessoal docente do ensino superior 
politécnico, no Instituto Politécnico de Beja, sendo remunerado pelo 
escalão 1, índice 140, em regime de exclusividade, com efeitos a partir 
de 5 de dezembro de 2012.

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

15 de maio de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

206972102 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Declaração de retificação n.º 624/2013
Por ter saído com inexatidão a identificação do vogal efetivo do júri do 

concurso documental para professor coordenador, setor de Matemática e 
Educação Matemática, área disciplinar de Educação Matemática, para a 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, aberto 
pelo edital n.º 436/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 88, de 8 de maio de 2013, retifica -se que onde se lê «Professora Dou-
tora Maria Cecília Monteiro, Professor Coordenador da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu» deve ler -se 
«Professora Doutora Maria Cecília Monteiro, professora coordenadora 
aposentada da Escola Superior de Educação de Lisboa».

15 de maio de 2013. — O Administrador, Manuel Filipe Mateus 
dos Reis.

206971577 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 6734/2013
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 com Ana Cristina Sousa Nogueira como Mo-
nitora para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Lisboa, em regime de tempo parcial de 80 %, no período de 01.05.2013 a 
31.07.2013, auferindo o vencimento com o valor de trezentos e quarenta 
e nove euros e dezanove cêntimos.

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

206974169 

 Despacho (extrato) n.º 6735/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

15.02.2013, foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como Assistentes Convidados, para 
a Escola Superior de Educação de Lisboa, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico, dos seguintes docentes:

Sónia Maria Costa Cabral, em regime de tempo parcial a 45 %, no 
período de 18.02.2013 a 08.07.2013;

Raquel Epifânio da Franca, em regime de tempo parcial a 15 %, no 
período de 18.02.2013 a 08.07.2013;

Ana Cláudia Vespeira de Almeida, em regime de tempo parcial a 
30 %, no período de 04.03.2013 a 30.06.2013.

15 de maio de 2013. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
206973878 

 Despacho (extrato) n.º 6736/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

29.01.2013, foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como Assistentes Convidados, para 
a Escola Superior de Educação de Lisboa, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente 
do ensino superior politécnico, dos seguintes docentes:

Madalena da Graça Wainewright Matoso, em regime de tempo parcial 
a 15 %, no período de 04.02.2013 a 23.06.2013;

Maria Paula dos Santos Lourenço Pereira, em regime de tempo parcial 
a 50 %, no período de 04.02.2013 a 23.06.2013;

Maria de Lurdes Pires Costa, em regime de tempo parcial a 40 %, no 
período de 04.02.2013 a 23.06.2013;

Maria da Conceição dos Santos Vilela, em regime de tempo parcial 
a 40 %, no período de 04.02.2013 a 12.07.2013;

João Lopes Barbosa, em regime de tempo parcial a 50 %, no período 
de 04.02.2013 a 23.06.2013.

15 de maio de 2013. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
206973845 

 Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Despacho (extrato) n.º 6737/2013
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se público que por despacho 
do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 19.04.2013, foram 
celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, em período experimental, com Iolanda Isabel Pires Martins 
e Marta Cristina dos Santos Coelho, para ocupação de dois postos de 
trabalho da carreira/categoria de técnico superior, para o Serviço de 
Recursos Humanos, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com 
efeitos a partir de 01.04.2013, auferindo o vencimento correspondente 
à 2.ª posição, Nível 15 da tabela remuneratória única.

15 de maio de 2013. — O Presidente do ISEL, Prof. Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado.

206971503 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 6738/2013
Por despachos do vice -presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

em regime de substituição do presidente, proferidos nas datas abaixo 
mencionadas:

28 de fevereiro de 2013:
António Joaquim Colaço — autorizada, pelo período de cinco meses, a 

renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, como assistente convidado, em regime de tempo parcial a 50 %, 
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste 
Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 01/03/2013.

Cláudia Sofia Formiga Germano — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convi-
dada, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 28/02/2013 
a 31/07/2013, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia 
do Barreiro deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de 
327,37€, correspondente ao escalão 1, índice 100.

Isa Filipa Gonilho Pereira — autorizado o contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, 
em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 28/02/2013 a 
31/07/2013, para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia 
do Barreiro deste Instituto Politécnico, com a remuneração mensal de 
327,37€, correspondente ao escalão 1, índice 100.

Manuel de Sá Sousa Ganço — autorizada, por dois anos, a renovação 
do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como equiparado a professor adjunto, em regime de exclusividade, 
para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste 
Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 01/03/2013.

Vítor Manuel Chula Marreiros — autorizada, por dois anos, a reno-
vação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, como equiparado a assistente, em regime de exclusividade, para 
exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste 
Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 01/03/2013.

Nelson Godinho Canaveira Russo — autorizada, pelo período de 
21/03/2013 a 31/07/2013, a renovação do contrato de trabalho em fun-




