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como professor auxiliar desta Universidade, sendo remunerado pelo 
escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos docentes 
universitários, com efeitos a 20 de novembro de 2012, no seguimento 
da contratação anteriormente efetuada ao abrigo do Estatuto da Carreira 
Docente Universitária.

29 de outubro de 2012. — A Diretora dos Serviços de Recursos 
Humanos, Eliana da Costa Barros.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.º 14320/2012
Considerando que o Regulamento de Avaliação de Desempenho do 

Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Coimbra, aprovado pelo 
Despacho n.º 9209/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 104, de 28 de maio de 2010, prevê que se proceda à revisão do Re-
gulamento no final do primeiro período de avaliação (2010 e 2011);

Considerando que apenas em 2012 se irá concluir o primeiro ano de 
aplicação do Regulamento em todas as Unidades Orgânicas do IPC, 
importando por isso aguardar por dados que habilitem melhor ponde-
ração da sua revisão;

Considerando a deliberação de 25 de outubro de 2012 do Conselho 
Coordenador de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente do IPC.

Determino:
1 — O Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 

do IPC mantém-se em vigor no ano de 2013.
2 — Durante o ano de 2013 os professores em regime experimental e 

os docentes contratados a termo certo mantêm a possibilidade de optar 
por qualquer dos perfis (P, C e O), nos termos previstos no n.º 5 do 
artigo 16.º do Regulamento.

3 — Que nos anos de 2012 e 2013 o desempenho das funções de Provedor 
do Estudante, Responsável do CINEP e Responsável da Academia de Empre-
endedorismo seja pontuado conforme previsto para o exercício do cargo de 
Pró-Presidentes, e que às funções desempenhadas por docentes no âmbito do 
Poliempreende e em grupos de trabalho nomeados pela Presidência do IPC 
ou das Unidades Orgânicas, que não tenham enquadramento mais favorável 
nas grelhas de pontuação das Escolas, sejam atribuídos 20 pontos.

26 de outubro de 2012. — O Presidente, Rui Jorge da Silva Antunes.
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 Despacho n.º 14321/2012
 Nos termos dos artigos 92.º, n.º 1, alínea l), e 128.º da Lei n.º 62/2007, 

de 10 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Instituições de En-
sino Superior, dos artigos 22.º, n.º 1, alínea k), e 46.º, n.º 3, dos Estatutos do 
Instituto Politécnico de Coimbra, homologados pelo Despacho Normativo 
n.º 59-A/2008, de 14 de novembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 225, de 19 de novembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 
do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, designo o Dr. Jorge Manuel 
Gonçalves Pessoa de Oliveira, para exercer o cargo de Administrador dos 
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra em regime 
de substituição, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2012.

26 de outubro de 2012. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Coimbra, Rui Jorge da Silva Antunes.

ANEXO

Nota curricular
Habilitações académicas — licenciatura em Economia pela Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra.
Experiência profissional — em 1988, orientou inicialmente a sua 

atividade profissional para o setor da Banca, onde desenvolveu a sua 
carreira durante os nove anos seguintes.

Em 1997 viria a assumir a gerência da delegação de Coimbra dos 
Transportes Guipuzcoana, líder ibérico do setor.

Na sequência da integração desta última empresa no Grupo Deutsche 
Post, viria a desempenhar, entre 2003 e 2005, as funções de diretor 
regional da zona centro do país da nova DHL.

Nos anos de 2006 e 2007 viris s ser responsável pela delegação de 
Coimbra da Gil Stauffer, empresa espanhola de transportes, líder ibérico 
do segmento das mudanças.

Foi ainda quadro técnico da APTE — Associação para a Promoção 
das Tecnologias da Empresa, desenvolvendo diversos trabalhos na área 
da consultoria.

Desempenhou as funções de diretor administrativo-financeiro da J.C. 
Ramos de Carvalho, L.da

Foi nomeado para exercer o cargo de Administrador dos Serviços de 
Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra, pelo período de três 
anos, a partir de 1 de novembro de 2009.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Declaração de retificação n.º 1414/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 11457/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, de 23 de agosto de 2012, no terceiro 
parágrafo, onde se lê «Ao abrigo do disposto nos artigos 133.º, n.º 2, 
alínea b) e 134.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo, de-
claro a nulidade do ato de nomeação do júri tal como praticado em 14 de 
maio de 2012, no âmbito do procedimento concursal relativo ao Despacho 
n.º 7250/2012, publicado no Diário da República de 24 de maio, com as 
inerentes consequências legais» deverá ler -se «Ao abrigo do disposto nos 
artigos 133.º, n.º 2, alínea b) e 134.º, n.º 2, do Código do Procedimento 
Administrativo, declaro a nulidade do ato de nomeação do júri tal como 
praticado em 7 de fevereiro de 2012, no âmbito do procedimento concursal 
relativo ao despacho n.º 2537/2012, publicado no Diário da República, de 
6 de março de 2012, com as inerentes consequências legais».

29 de outubro de 2012. — O Presidente, José Carlos Lourenço Qua-
drado.
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 Declaração de retificação n.º 1415/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 11454/2012, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, de 23 de agosto de 2012, no 3.º parágrafo, 
retifica -se que onde se lê:

«Ao abrigo do disposto nos artigos 133.º, n.º 2, alínea b) e 134.º, 
n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo, declaro a nulidade 
do ato de nomeação do júri tal como praticado em 26 de abril de 
2012, no âmbito do procedimento concursal relativo ao Despacho 
n.º 6332/2012, publicado no Diário da República de 14 de maio, com 
as inerentes consequências legais»

deve ler -se:

«Ao abrigo do disposto nos artigos 133.º, n.º 2, alínea b) e 134.º, 
n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo, declaro a nulidade 
do ato de nomeação do júri tal como praticado em 18 de janeiro de 
2012, no âmbito do procedimento concursal relativo ao despacho 
n.º 1688/2012, publicado no Diário da República de 3 de fevereiro 
de 2012, com as inerentes consequências legais.»
29 de outubro de 2012. — O Presidente, José Carlos Lourenço Qua-

drado.
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 Despacho n.º 14322/2012
Considerando a comunicação ao ISEL do teor do Ofício do IPL 

n.º 2061 de 31 de maio, do qual resulta, em suma, não ter ocorrido 
qualquer ato expresso de delegação de poderes do Presidente do IPL no 
Presidente do ISEL, conforme pressuposto pelo disposto no artigo 19.º, 
alínea e), dos Estatutos do ISEL, anexo ao Despacho n.º 5576/2010, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 60, de 26 de março, quando 
conjugado com o disposto no artigo 26.º, n.º 1, alínea d) e n.º 3, dos 
Estatutos do IPL, anexo ao Despacho normativo n.º 20/2009, publicado 
no Diário da República, 2.ª Série, n.º 98, de 21 de maio;

Considerando, também, as dúvidas existentes sobre esta matéria e, 
não pretendendo prejudicar o candidato, auscultado em audiência prévia 
escrita, no âmbito do procedimento administrativo tendente à declaração 
de nulidade supra;

Ao abrigo do disposto nos artigos 133.º, n.º 2, alínea b) e 134.º, n.º 2, 
do Código do Procedimento Administrativo, declaro a nulidade do ato 
de nomeação do júri tal como praticado em 7 de fevereiro de 2012, no 
âmbito do procedimento concursal relativo ao Despacho n.º 2458/2012, 
publicado no Diário da República de 17 de fevereiro e declaração de 
retificação n.º 679/2012, publicada em 24 de maio, com as inerentes 
consequências legais.

29 de outubro de 2012. — O Presidente do Instituto Superior de En-
genharia de Lisboa, Doutor José Carlos Lourenço Quadrado, Professor 
Coordenador c/Agregação.
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