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ANEXO II

ANEXO III

Ficha de candidatura

Termo de colaboração de estudantes com os SASNOVA

Colaboração de alunos

(Regulamento Fundo de Apoio Social)

(Regulamento Fundo de Apoio Social)

210032979

INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
Edital n.º 1027/2016
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
31 de outubro de 2016, foi determinada a anulação do edital n.º 247/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 15 de março
de 2016, e dos atos subsequentes à publicação do edital referente ao
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concurso documental aberto para a categoria de Professor Adjunto, na
área de Análises Clínicas e Saúde Pública.
18 de novembro de 2016. — O Presidente, Carlos Manuel Leitão
Maia.
210033691

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Aviso n.º 14978/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, em articulação com o Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho, pelo facto de se tratar de uma carreira não
revista, torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa concurso externo de ingresso para o preenchimento de um posto de trabalho,
previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto Politécnico
de Leiria, na categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2, da
carreira de informática, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 595/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13 de 20 de janeiro e na
BEP, com o código de oferta n.º OE201601/0193.
2 — A lista unitária de ordenação final foi homologada por meu
despacho de 11 de novembro de 2016, foi notificada aos candidatos,
através ofício registado, encontrando-se afixada em local visível e público das instalações dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico
de Leiria e na página eletrónica do Instituto em http://www.ipleiria.
pt/ipleiria/publicitacao-de-atos/#concursos.
3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho.
Lista de classificação final
Nome

Classificação
final

Cláudio Filipe Pedro Esperança. . . . . . . . .
Catarina Isabel Silva Maximiano. . . . . . . .
André Jorge Lindo Petinga . . . . . . . . . . . .
Carlos Amarildo Bernardino Domingos . . .
Joana Rita Oliveira Mendes Silva . . . . . . .
Joel Cristóvão Soares Ferreira . . . . . . . . . .
Luís Alexandre Lopes Frazão . . . . . . . . . .
Sérgio Miguel Félix Santos . . . . . . . . . . . .

18,90
14,14
–
–
–
–
–
–

Ordenação final
(para efeitos
de recrutamento)

1.º
2.º
Excluído a).
Excluído b).
Excluído a).
Excluído a).
Excluído a).
Excluído a).

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
Nome

Francisco José da Silva Bagulho . . . . .
Brigite Pinto Pedro. . . . . . . . . . . . . . . .
Ricardo Miguel Rodrigues Amaral . . .
Joana Norte Pedrosa. . . . . . . . . . . . . . .
Carlos Valter Fontes de Oliveira . . . . .
João Miguel Moital Dias . . . . . . . . . . .

Classificação
final

Ordenação final
(para efeitos
de recrutamento)

17,68
15,54
15,02
14,54
12,78
12,22

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

18 de novembro de 2016. — O Vice-Presidente do Instituto Politécnico
de Leiria, João Paulo dos Santos Marques.
210033123
Despacho n.º 14426/2016
Atribuição de título de especialista — Nomeação de júri
Nos termos do disposto pelo artigo 48.º, n.º 1, do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro; do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto, e ao
abrigo dos artigos 10.º a 12.º do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de
agosto, que aprovou o regime jurídico do título de especialista, bem
como dos artigos 11.º a 13.º do Despacho n.º 8590/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série n.º 98, de 20 de maio, que aprovou as
normas orientadoras para atribuição do título de especialista do Instituto Politécnico de Leiria, e dos artigos 44.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, nomeio o Júri da prova para atribuição do
título de especialista do candidato Fernando Manuel Galrito Domingos
e delego a presidência do júri de acordo com a seguinte composição:
Presidente: Professor Adjunto João Paulo dos Santos Marques, Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria.
Vogais:
Professora Adjunta Convidada Maria João Dias Cortesão Paour Gordo
Caldeira da Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto.
Professor Adjunto Pedro Mota Teixeira da Escola Superior de Design
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
Professora Adjunta Susana Nascimento Duarte da Escola Superior
de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria.
Diogo Carvalho, em representação de associação profissional da área.
Nuno Beato, em representação de associação profissional da área.
Notifiquem-se os membros do Júri e o candidato.
Publique-se no Diário da República.

a) Faltou à prova de conhecimentos.
b) Excluído pelo estabelecido no n.º 2 do artigo 50.º da Lei do Orçamento de Estado para o
ano de 2015, constante na Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor por força
do artigo 12.º H da Lei do Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de
agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de junho — normas mantidas em
vigor, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro.

15 de novembro de 2016. — O Presidente, Nuno André Oliveira
Mangas Pereira.
210036445

17 de novembro de 2016. — O Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques.
210032938

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Aviso n.º 14979/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal comum com vista ao
preenchimento de dois postos de trabalho, previstos e não ocupados
no mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Leiria, na carreira e
categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício de funções
na Direção de Serviços Informáticos, aberto pelo Aviso n.º 6204/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95 de 17 de maio e na
BEP, com o código de oferta n.º OE201605/0168.
2 — A lista unitária de ordenação final foi homologada por meu
despacho de 15 de novembro de 2016, foi notificada aos candidatos,
através de email, encontrando-se afixada em local visível e público
das instalações dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Leiria
e na página eletrónica do Instituto em http://www.ipleiria.pt/ipleiria/
publicitacao-de-atos/#concursos.
3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º
da referida Portaria.

Instituto Superior de Engenharia do Porto
Despacho (extrato) n.º 14427/2016
Por despacho de 27 de setembro de 2016 do Presidente do Instituto
Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a celebração do contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para o exercício
de funções de docente do Mestre Mário Jorge Rêgo Soares, na categoria
de Assistente Convidado, em regime de tempo Parcial — 50 %, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100-2/3-50, escalão 1 do
anexo II do Decreto-Lei n.º 408/89, de 18/11, com inicio a 03-10-2016 e
termo a 31-07-2017.
17 de outubro de 2016. — A Coordenadora Principal, Carla Silva.
210036486
Despacho (extrato) n.º 14428/2016
Por despacho de 4 de novembro de 2016 do Presidente do Instituto
Superior de Engenharia do Porto, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para
o exercício de funções de docente do Mestre Hélio Cristiano Gomes
Alves de Castro, na categoria de Assistente Convidado, em regime de

