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 Declaração de rectificação n.º 1213/2011

Rectificação do edital n.º 588/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 588/2011 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011, referente a 
um concurso documental para recrutamento de um professor auxiliar 
do Departamento de Física para a área disciplinar de Física da Matéria 
Condensada e Nanotecnologia, rectifica -se que onde se lê «artigo 41.º» 
deve ler -se «artigo 41.º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204970552 

 Declaração de rectificação n.º 1214/2011

Rectificação do edital n.º 589/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 589/2011 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011, referente a 
um concurso documental para recrutamento de um professor auxiliar 
do Departamento de Engenharia Química e Biológica para as áreas 
disciplinares de Ciências de Engenharia Química ou de Engenharia 
de Processos e Projecto, rectifica -se que onde se lê «artigo 41.º» deve 
ler -se «artigo 41.º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204970585 

 Declaração de rectificação n.º 1215/2011

Rectificação do edital n.º 587/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 587/2011 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 
2011, referente a um concurso documental para recrutamento 
de um professor auxiliar do Departamento de Engenharia Me-
cânica para a área disciplinar de Projecto Mecânico e Materiais 
Estruturais, rectifica -se que onde se lê «artigo 41.º» deve ler -se 
«artigo 41,º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204970471 

 Declaração de rectificação n.º 1216/2011

Rectificação do edital n.º 684/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 131, de 11 de Julho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 684/2011 no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 11 de Julho de 2011, 
referente a um concurso documental para recrutamento de um 
professor auxiliar do Departamento de Engenharia Química e 
Biológica para as áreas disciplinares de Síntese, Estrutura Mo-
lecular e Análise Química ou de Química -Física, Materiais e 
Nanociências, rectifica -se que onde se lê «artigo 41.º» deve ler -se 
«artigo 41.º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204970925 

 Declaração de rectificação n.º 1217/2011

Rectificação do edital n.º 685/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 131, de 11 de Julho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 685/2011 no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 11 de Julho de 2011, 
referente a um concurso documental para recrutamento de um 
professor auxiliar do Departamento de Engenharia Informática 
para as áreas disciplinares de Arquitecturas e Sistemas Operativos 
ou Computação Gráfica e Multimédia ou Inteligência Artificial 
ou Metodologia e Tecnologia da Programação ou Sistemas de 
Informação, rectifica -se que onde se lê «artigo 41.º» deve ler -se 
«artigo 41.º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204970974 

 Declaração de rectificação n.º 1218/2011

Rectificação do edital n.º 586/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 586/2011 no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011, referente a um 
concurso documental para recrutamento de um professor auxiliar do 
Departamento de Matemática para as áreas disciplinares de Álgebra 
e Topologia ou Análise Numérica e Análise Aplicada ou Análise Real 
e Análise Funcional ou Equações Diferenciais e Sistemas Dinâmicos 
ou Física -Matemática ou Geometria ou Lógica e Computação ou Pro-
babilidades e Estatística, rectifica -se que onde se lê «artigo 41.º» deve 
ler -se «artigo 41.º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204971265 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

Louvor n.º 1523/2011
O Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão do Ins-

tituto Politécnico do Cávado e do Ave, deliberou, em reunião de 15 de 
Junho de 2011, conceder ao Director da Escola Superior de Gestão um 
público voto de louvor.

A deliberação, expugnada por unanimidade, e com todos os membros 
presentes, quer fazer preservar para futuro a inexcedível dedicação e 
entrega do Mestre José Agostinho Veloso da Silva no cargo de Director 
da Escola Superior de Gestão, cargo que desempenhou de 7 de Novembro 
de 2007 a 20 de Junho de 2011.

A generosidade, lealdade e apego à defesa do interesse público fizeram 
do seu desempenho, no exercício do cargo, um exemplo de elevada e 
insuperável capacidade de liderança dos destinos da Escola.

Com grande abnegação e probidade, colocou os interesses dos Es-
tudantes em superior objectivo. Com rectidão e inteireza liderou, com 
justiça, os docentes e os seus colaboradores mais directos.

Reconhecido na Escola, e por toda a comunidade académica e civil, 
a sua proficiência e entrega foi confirmada, sendo chegado o momento 
de fazer público o desmedido reconhecimento de todos nós.

O Conselho Científico deliberou, ainda, que o presente voto de 
louvor fosse publicado em Diário da República e afixado em locais 
de estilo.

20 de Junho de 2011. — A Presidente do Conselho Técnico-Científico 
da Escola Superior de Gestão, Maria José da Silva Fernandes.

304937383 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho (extracto) n.º 9676/2011
Nos termos do n.º 8 do artigo 9.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
Abril, tornam -se públicas a bibliografia e legislação necessárias à pre-
paração dos temas de prova de conhecimentos indicados na publicitação 
do procedimento publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, 
de 14 de Julho de 2011, com o Aviso n.º 14232/2011, de 07 de Julho de 

 Declaração de rectificação n.º 1212/2011

Rectificação do edital n.º 590/2011, inserto no Diário da República, 
2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011

Por ter saído com inexactidão o n.º 3 do edital n.º 590/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 116, de 17 de Junho de 2011, e 
referente a um concurso documental para recrutamento de um professor 
auxiliar do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computa-
dores para a área disciplinar de Computadores, rectifica -se que onde se 
lê «artigo 41» deve ler -se «artigo 41.º -A».

28 de Julho de 2011. — O Presidente, António Cruz Serra.
204970625 




