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INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 15615/2013

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
17.06.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com a duração do período experimental de 5 anos,
na categoria de Professor Adjunto com José Manuel Cavaleiro Rodrigues,
em regime de tempo integral com dedicação exclusiva, para a Escola
Superior de Comunicação Social com efeitos a partir de 07.12.2012,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 2 índice 195 da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

tivo, subdelego excecionalmente no Diretor do Departamento de Música
da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo, Professor José Maria
Parra Mas, a presidência do júri das Provas Públicas para Atribuição do
Título de Especialista ao candidato Hugo Noel Moreira Alves, a decorrer
no dia 21 de novembro de 2013.
20 de novembro de 2013. — O Presidente da Escola Superior de
Música, Artes e Espetáculo, José Francisco da Silva Beja.
207414176

19 de novembro de 2013. — O Administrador, Licenciado António
José Carvalho Marques.
207413674

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Despacho (extrato) n.º 15616/2013

Torna-se público que, por meu Despacho de 18 de novembro de
2013, com fundamento na manifesta impossibilidade de reunião
dos elementos do Júri antes do término do prazo para apresentação das candidaturas, o que impede a atempada definição das
atividades a avaliar e respetivas ponderações em consonância com
os parâmetros de avaliação, os métodos e critérios de seleção e o
sistema de avaliação e de classificação final previsto no Edital, a
qual, a concretizar-se agora implicaria a violação do princípio da
imparcialidade, com a consequente invalidade do concurso, determinei a anulação do Concurso Documental para recrutamento de um
Professor Adjunto para a área técnico-científica de Neurofisiologia,
aberto por Edital n.º 941/2013, publicado no Diário da República,
Série II, n.º 192, de 04.10, nos termos do ponto 6.2 do referido Edital,
bem como do disposto no artigo 141.º do Código do Procedimento
Administrativo.

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
11.10.2013, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistentes Convidados
para a Escola Superior de Comunicação Social auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do
ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
Tiago Martins Domingos Costa, em regime de tempo parcial 30 %
no período de 14.10.2013 a 13.10.2014.
Sandra Cristina Moreira de Jesus, em regime de tempo parcial 50 %
no período de 14.10.2013 a 13.10.2014.
19 de novembro de 2013. — O Administrador, Lic. António José
Carvalho Marques.
207413552
Despacho (extrato) n.º 15617/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
27.07.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com a duração do período experimental de 5
anos, na categoria de Professor Adjunto com João Carlos Vinagre Ferreira do Rosário, em regime de tempo integral com dedicação exclusiva,
para a Escola Superior de Comunicação Social com efeitos a partir de
12.07.2011, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice
185 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
19 de novembro de 2013. — O Administrador, Lic. António José
Carvalho Marques.
207413909

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Despacho n.º 15618/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 22
de outubro de 2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, sem período experimental, ao Licenciado José António Fontelas dos Santos Viseu, para exercer as funções
de Professor Adjunto, na sequência de prestação de provas públicas
para o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com efeitos a partir
de 31-05-2013, da carreira de pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, posicionado no escalão 3, índice 210, em regime de Dedicação
Exclusiva. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de novembro de 2013. — O Presidente do ISEL, Doutor José
Carlos Lourenço Quadrado, Professor Coordenador c/Agregação.
207415894

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
Despacho n.º 15619/2013
Provas de título de especialista — Subdelegação de competências
Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do Despacho n.º 6896/2011,
de 3 de maio, e do artigo 36.º do Código do Procedimento Administra-

Aviso (extrato) n.º 14681/2013

19 de novembro de 2013. — O Presidente, Agostinho Cruz.
207412523

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Despacho (extrato) n.º 15620/2013
Por despacho de 8 de novembro de 2013, do Presidente deste Instituto e nos termos do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 27.º dos
Estatutos do Instituto Politécnico de Santarém, foi homologada a
eleição do Professor Coordenador Vítor Manuel Pina da Costa como
Diretor da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, de
acordo com o resultado das eleições realizadas em 4 de novembro
de 2013.
11/11/2013. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira Carvalho.
207416906

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Aviso (extrato) n.º 14682/2013
Por despacho autorizador do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, de 30 de outubro de 2013, e nos termos do
disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
torna -se público que, na sequência de procedimento concursal
para reserva de recrutamento para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 12815/2012, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 186,
de 25 de setembro, foi autorizada a contratação da Licenciada Maria
Eugénia Mamede de Oliveira trindade, tendo-se celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em
período experimental, na carreira e categoria de Técnico Superior,
com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória
da categoria de Técnico Superior e ao 15.º nível remuneratório
da tabela remuneratória única, do mapa de pessoal não docente
do Instituto Politécnico de Viseu, com efeitos a partir de 1 de
novembro de 2013.
21 de novembro de 2013. — O Administrador do Instituto Politécnico
de Viseu, Mário Luís Guerra de Sequeira e Cunha.
207415878

