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 Despacho (extrato) n.º 2067/2012
Por meu despacho de 3 de outubro de 2011:
Arlindo José Clemente Morais — 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 tempo parcial a 
50%, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao escalão 1, 
índice 100, com início a 3 de outubro de 2011 e termo a 24 de fevereiro 
de 2012. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Não são 
devidos emolumentos.)

2 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

205694847 

 Despacho (extrato) n.º 2068/2012
Por meu despacho de 3 de outubro de 2011:
João Pedro Pereira de Carvalho Goulão — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto 
Politécnico de Beja, como assistente convidado, em regime de tempo 
parcial a 20 %, com a remuneração mensal ilíquida correspondente ao 
escalão 1, índice 100, com início a 3 de outubro de 2011 e termo a 24 de 
fevereiro de 2012. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
Não são devidos emolumentos.)

2 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Beja, Vito Carioca.

205694611 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Declaração de retificação n.º 215/2012
Para os devidos efeitos se declara que o edital n.º 1132/2011, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 14 de novembro de 
2011, de p. 45133 a p. 45136, saiu com as seguintes inexatidões, que 
assim se retificam:

No n.º 1, onde se lê «no uso de competência própria, nos termos do 
disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 91.º da Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro» deve ler -se «no uso de competência própria, nos termos 
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 
10 de setembro».

No n.º 1, onde se lê «Regulamento n.º 290/2011 de Recrutamento, 
Seleção e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do IPB, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 19 de maio» deve ler -se 
«Regulamento n.º 290/2011, de recrutamento, seleção e contratação de 
pessoal docente de carreira do IPB, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 90, de 10 de maio».

No n.º 14.1, ponto II, onde se lê «Nota: sempre que aplicável, nos itens a) 
a m)» deve ler -se «Nota. — Sempre que aplicável, nos itens a) a f)».

No n.º 14.2, onde se lê «[n]a avaliação do desempenho pedagógico 
(DC)» deve ler -se «[n]a avaliação do desempenho pedagógico (DP)».

No n.º 14.3, onde se lê «[n]a avaliação das outras atividades (AO)» 
deve ler -se «[n]a avaliação das outras atividades (OA)».

No n.º 15, onde se lê «Regulamento n.º 290/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 90, de 19 de maio.» deve ler -se «Regulamento 
n.º 290/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 
10 de maio de 2011.»

No n.º 15.9, onde se lê «[o] mesmo se aplicará à soma 
AE+AEI+AF+PAS+PPO» deve ler -se «[o] mesmo se aplicará à soma 
AE + AEI + AF + PAS + PPO + CFA».

No n.º 15.10, onde se lê «indicados no anexo I do Regulamento 
n.º 290/2011 de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal Do-
cente de Carreira do IPB, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 90, de 19 de maio.» deve ler -se «indicados no anexo I do regulamento 
n.º 290/2011, de recrutamento, seleção e contratação de pessoal docente 
de carreira do IPB, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, 
de 10 de maio de 2011.».

2 de fevereiro de 2012. — O Presidente, João Alberto Sobrinho Tei-
xeira.

205695527 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho (extrato) n.º 2069/2012
Por despacho de 12 de janeiro de 2012, do Vice -Presidente do Ins-

tituto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, 

a contratação de Luís Eduardo Rodrigues Cachulo, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 
período experimental, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a 
categoria de Técnico Superior. Nos termos do n.º 1, do artigo 55.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), fixou -se o posicio-
namento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15, da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 
1553 -C/2008, série -A, de 31 de dezembro. A contratação tem início a 
16 de janeiro de 2012.

12 de janeiro de 2012. — O Vice -Presidente do IPL, João Paulo dos 
Santos Marques.

205696564 

 Despacho (extrato) n.º 2070/2012
Por despacho de 12 de janeiro de 2012, do Vice -Presidente do Insti-

tuto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a 
contratação de Luciano Mira Letra, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimen-
tal, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a categoria de Técnico 
Superior. Nos termos do n.º 1, do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro (LVCR), fixou -se o posicionamento remuneratório 
correspondente à 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15, 
da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 1553 -C/2008, série A, 
de 31 de dezembro. A contratação tem início a 23 de janeiro de 2012.

12 de janeiro de 2012. — O Vice -Presidente do IPL, João Paulo dos 
Santos Marques.

205696515 

 Despacho (extrato) n.º 2071/2012
Por despacho de 24 de janeiro de 2012, do Vice -Presidente do Instituto 

Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a con-
tratação de Maria Helena Coelho Ribeiro, por procedimento concursal 
documental, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a 
categoria de Professor Coordenador. O posicionamento remuneratório 
corresponde ao escalão 4 e índice 225 da tabela remuneratória aprovada 
pela Portaria 1553 -C/2008, série A, de 31 de dezembro. A contratação 
tem início a 25 de janeiro de 2012.

24 de janeiro de 2012. — O Vice -Presidente do IPL, José Manuel Silva.
205701439 

 Despacho (extrato) n.º 2072/2012
Por despacho de 25 de janeiro de 2012, do Vice -Presidente do Insti-

tuto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a 
contratação de Luís Miguel Pires Neves, por procedimento concursal 
documental, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico de Leiria, com a 
categoria de Professor Coordenador. O posicionamento remuneratório 
corresponde ao escalão 2 e índice 195 da tabela remuneratória aprovada 
pela Portaria 1553 -C/2008, série A, de 31 de dezembro. A contratação 
tem início a 26 de janeiro de 2012.

25 de janeiro de 2012. — O Vice -Presidente do IPL, José Manuel 
Silva.

205701114 

 Despacho (extrato) n.º 2073/2012
Por despacho de 25 de janeiro de 2012, do Vice -Presidente do Ins-

tituto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, 
a contratação de Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves, 
por procedimento concursal documental, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Instituto 
Politécnico de Leiria, com a categoria de Professor Coordenador. O 
posicionamento remuneratório corresponde ao escalão 1 e índice 185 da 
tabela remuneratória aprovada pela Portaria 1553 -C/2008, série A, de 31 
de dezembro. A contratação tem início a 26 de janeiro de 2012.

25 de janeiro de 2012. — O Vice -Presidente do IPL, José Manuel 
Silva.

205701252 

 Despacho (extrato) n.º 2074/2012

Por despacho de 25 de janeiro de 2012, do Vice -Presidente do Insti-
tuto Politécnico de Leiria, nos termos previstos na lei, foi autorizada, a 
contratação de Susana Cristina Serrano Fernandes Rodrigues, por pro-
cedimento concursal documental, em regime de contrato de trabalho em 




