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 Instituto de Higiene e Medicina Tropical

Declaração de Retificação n.º 12/2017
Por ter saído com inexatidão o aviso n.º 14913/2016, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 28 de novembro, retifica -se 
que onde se lê «d) Seis exemplares do Curriculum Vitae, sendo três 
obrigatoriamente em suporte de papel, datado e assinado (elaborado e 
ordenado tendo em consideração os elementos de avaliação constantes 
dos pontos 12.1 a 12.4)» deve ler -se «d) Seis exemplares do Curriculum 
Vitae, sendo três obrigatoriamente em suporte de papel, datado e assinado 
(elaborado e ordenado tendo em consideração os elementos de avaliação 
constantes dos pontos 12.1 a 12.3)».

16 de dezembro de 2016. — A Subdiretora, Professora Doutora Zul-
mira Hartz.

210111289 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 
NOVA DE LISBOA

Despacho n.º 309/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 45.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que Bernadete Luís da Silva Fari-
nha concluiu sem sucesso o período experimental, cujo resultado foi 
devidamente homologado por despacho de 5 de dezembro de 2016, 
do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, cessando assim o 
vínculo na categoria de assistente operacional, com efeitos a partir de 
13 de dezembro de 2016.

14 de dezembro de 2016. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

210135354 

 Despacho n.º 310/2017
Por ter sido publicado com inexatidão o nome da entidade publicante, 

fica sem efeito o Despacho n.º 15688/2016 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 249, de 29 de dezembro de 2016.

29 de dezembro de 2016. — A Administradora dos SASNOVA, 
M. Teresa Lemos.

210136504 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Despacho (extrato) n.º 311/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:

Margarida Maria Machado Ramos — autorizado o contrato de tra-
balho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 20 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 29 de outubro de 2016 e termo a 
19 de fevereiro de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210115963 

 Despacho (extrato) n.º 312/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:

Armindo Manuel Soares Mendes — autorizado o contrato de tra-
balho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial de 55 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 

escalão 1, índice 100, com início a 22 de setembro de 2016 e termo a 
19 de fevereiro de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210115177 

 Despacho (extrato) n.º 313/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:

Maria João da Palma Jorge Dores — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Politéc-
nico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumulação de 
45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 22 de setembro de 2016 e termo a 19 de feve-
reiro de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos.)

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210115063 

 Despacho (extrato) n.º 314/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:

Maria Gabriela Guerreiro Branquinho Pires — autorizado o contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 45 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 27 de outubro de 2016 e termo a 
28 de fevereiro de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas. Não são devidos emolumentos.)

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210115882 

 Despacho (extrato) n.º 315/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Beja de 22 de 

setembro de 2016:

Maria João Gomes Martins Lamúria — autorizado o contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de acumu-
lação de 30 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 29 de outubro de 2016 e termo a 3 de 
março de 2017. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

21 de dezembro de 2016. — O Presidente do Instituto Politécnico 
de Beja, Vito Carioca.

210115841 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Despacho (extrato) n.º 316/2017
Por meu despacho de 21 de dezembro de 2016, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º e n.º 4 do artigo 12.º do Decreto -Lei 
n.º 206/2009, de 31 de agosto, delego no Vice -Presidente do Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco (IPCB), Professor Doutor António Augusto 
Cabral Marques Fernandes, a presidência do júri das provas públicas 
para atribuição do título de especialista na área de Análises Clínicas e 
de Saúde Pública, requeridas pela candidata Gina Paula Bernardino 
Lopes Neves.

22 de dezembro de 2016. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão 
Maia.

210118052 


