
9272  Diário da República, 2.ª série — N.º 51 — 12 de março de 2012 

 Despacho n.º 3628/2012
Considerando que da vinculação do IPC ao Centro de Arbitragem 

Administrativa — CAAD, previsto no artigo 6.º do Regulamento de 
Resolução Alternativa de Litígios do IPC, aprovado pelo Despacho 
n.º 10438/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, 
de 22 de junho de 2010, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do 
artigo 44.º -A do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Su-
perior Politécnico, têm resultado sentenças contraditórias sobre assuntos 
similares apresentados ao referido Centro por docentes para resolução 
de litígios, com os consequentes encargos para o IPC e a necessidade de 
interpor recursos junto do Tribunal Administrativo e Fiscal;

Promovida a discussão pública da presente alteração ao regulamento, 
de acordo com o previsto no artigo 110.º, n.º 3, do RJIES;

Procede -se à revogação do artigo 6.º do Regulamento de Resolução 
Alternativa de Litígios do IPC.

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

205826463 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Despacho (extrato) n.º 3629/2012
Por despacho de 12 -12 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego, deste Instituto:

Ana Margarida Costa Fonseca, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 34,3 %, pelo período de 15 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205820744 

 Despacho (extrato) n.º 3630/2012
Por despacho de 09 -12 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, proferido nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 207/2009 de 31 de agosto, com a nova redacção dada pelo 
artigo 3.º da Lei n.º 7/2010 de 13/05, autorizada a celebração de contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado em Período 
Experimental de cinco anos, com a Profª. Doutora Anabela de Oliveira 
da Silva Fragata, como professora adjunta do mapa de pessoal docente 
do Instituto Politécnico de Viseu, para o exercício de funções na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, com efeitos a 18 -01 -2011, 
posicionada no escalão 1 índice 185 da tabela remuneratória do pessoal 
docente do ensino superior politécnico em exclusividade.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205819805 

 Despacho (extrato) n.º 3631/2012
Por despacho de 17 -11 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego, deste Instituto:

Belmira de Fátima Gomes Antunes, assistente convidada, em regime 
de tempo parcial 57,1 %, pelo período de 17 -11 -2011 a 31 -03 -2012.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205820947 

 Despacho (extrato) n.º 3632/2012
Por despacho de 09 -12 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego, deste Instituto:

Patrícia Alexandra de Almeida Monteiro, assistente convidada, em 
regime de tempo parcial 51,4 %, no período de 15 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205826811 

 Despacho (extrato) n.º 3633/2012
Por despacho de 09 -10 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego, deste Instituto:

Pedro Miguel Macedo Pereira, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 42,9 %, pelo período de 15 -09 -2011 a 29 -02 -2012.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205826763 

 Despacho (extrato) n.º 3634/2012
Por despacho de 25 -11 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico 

de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de 
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do seguinte pessoal do-
cente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, deste Instituto:

Armando Carlos Costa Carvalho, Prof. Adjunto convidado, em regime 
de tempo parcial 51,4 %, pelo período de 22 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice-Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205827305 

 Despacho (extrato) n.º 3635/2012
Por despacho de 29 -11 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo do 
seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Lamego, deste Instituto:

Tony Alberto Vieira de Jesus, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 57,1 %, pelo período de 17 -10 -2011 a 31 -07 -2012.

1 de fevereiro de 2012. — O Vice-Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205827208 

 Despacho (extrato) n.º 3636/2012
Por despacho de 25 -11 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo 
do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação de 
Viseu do IPV:

José Manuel Dias Paredes, assistente convidado, em regime de tempo 
parcial 51,4 %, pelo período de 19 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

Andreia Milene Garcia Henriques Correia, assistente convidada, 
em regime de tempo parcial 51,4 %, pelo período de 12 -09 -2011 a 31 
07 -2012.

2 de fevereiro de 2012. — O Vice -Presidente do Instituto Politécnico 
de Viseu, Pedro Rodrigues.

205826941 

 Despacho (extrato) n.º 3637/2012
Por despacho de 25 -10 -2011, do Senhor Presidente do Instituto Poli-

técnico de Viseu, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo 
do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação de 
Viseu do IPV:

Fernando Jorge Bastos dos Santos Lima, assistente convidado, em 
regime de tempo parcial 34.3 %, no 1.º semestre e 25,7 % no 2.º semestre, 
pelo período de 19 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

Cátia Sofia Nunes Rodrigues, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 51,4 %, pelo período de 19 -09 -2011 a 31 07 -2012.

Sandra Cristina Pinto Condeço Baptista, assistente convidada, 
em regime de tempo parcial 42,9 %, pelo período de 12 -09 -2011 a 
31 -07 -2012.

Sónia de Almeida Ferreira, assistente convidada, em regime de tempo 
parcial 34,3 %, pelo período de 12 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

Cátia Clara Ávila Magalhães, assistente convidada, em regime de 
tempo parcial 57,1 % pelo período de 12 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

Luís Carlos Oliveira Carvalheiro, assistente convidado, em regime de 
tempo parcial 57.1 %, pelo período de 12 -09 -2011 a 31 -07 -2012.

Bruno da Cunha Luís Avelar Rosa, assistente convidado, em regime 
de tempo parcial 57,1 % pelo período de 12 -09 -2011 a 31 -07 -2012.




