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e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, reunido em 22 de março
de 2013, aprovou por unanimidade, a contratação em funções públicas
por tempo indeterminado, e findo o período experimental, na mesma
categoria da Doutora Sónia Margarida Pedro Sebastião.

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que o contrato
efetuado com o trabalhador abaixo mencionado caducou, por motivo
de falecimento, na data indicada:

25 de março de 2013. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
206949204

Assistente operacional — Valentim Augusto Silva Barbosa, em 18 de
abril de 2013.

Aviso (extrato) n.º 6409/2013
Por despacho de 25 de março de 2013 do Presidente do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de
Lisboa, por competência própria:
Doutora Maria José da Silveira Ferreira Núncio, Professora Auxiliar em
período experimental, em regime de dedicação exclusiva do mapa de pessoal
docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa, autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na mesma categoria, decorrido o
período experimental, com efeitos a 31 de agosto de 2014, com vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória aplicável aos
docentes universitários. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
Relatório final relativo à avaliação do período experimental da professora auxiliar Doutora Maria José da Silveira Ferreira Núncio
(capítulo III do regime transitório, artigo 7.º, do Decreto-Lei
n.º 205/2009 de 31 de agosto (ECDU) em conjugação com os Despachos Reitorais n.º 23369/2009 de 12/10 e n.º 8022/2010 de 29/4).
Considerando que em face dos pareceres emitidos pelos Professores
Catedráticos deste Instituto, Doutores Hermano Duarte de Almeida e
Carmo e Fausto José Robalo Amaro, nos termos do artigo 7.º do regime
transitório do Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, em conjugação
com os Despachos Reitorais n.º 23369/2009 de 12/10, e n.º 8022/2010
de 29/4, o Conselho Científico do Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, reunido em 22 de março
de 2013, aprovou por unanimidade, a contratação em funções públicas
por tempo indeterminado, e findo o período experimental, na mesma
categoria da Doutora Maria José da Silveira Ferreira Núncio.
25 de março de 2013. — O Presidente, Prof. Cat. Manuel Meirinho.
206949059

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Edital n.º 482/2013
Considerando a importante e excecional contenção de despesas que a
UTAD tem de prosseguir, face ao decréscimo da dotação atribuída no Orçamento de Estado 2013; considerando, em harmonia com o Despacho do
Ministro das Finanças e do Estado, “a necessidade de adoção de medidas
que reforcem o controlo da execução orçamental e consequentemente de
contenção da despesa do setor público administrativo”; considerando a possibilidade de valorização remuneratória decorrente da progressão automática
na carreira docente; considerando, finalmente, que nos concursos abaixo
identificados ainda não se procedeu à ordenação final dos candidatos; nos
termos do preceituado no artigo 48.º, n.º 1, alínea e), dos Estatutos da UTAD,
e artigos 138.º, 140.º e 142.º do Código do Procedimento Administrativo,
determino a revogação dos despachos de abertura dos seguintes concursos documentais, e consequente anulação dos respetivos procedimentos:
Um lugar de Professor Associado na área disciplinar de Ciências
Físicas/Física, Edital n.º 686/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 144, de 26 de julho;
Um lugar de professor Associado na área disciplinar de Matemática,
Edital n.º 685/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 144,
de 26 de julho;
Um lugar de Professor Associado na área disciplinar de Psicologia/
Perturbações do Desenvolvimento, Edital n.º 22/2012, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 06 de janeiro.
O presente Despacho produz efeitos a 08 de abril de 2013.
8 de maio de 2013. — O Reitor, Carlos Alberto Sequeira.
206950654

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Aviso n.º 6410/2013
Nos termos do disposto no n.º 1, alínea d) do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e na alínea b) do artigo 251.º do

6 de maio de 2013. — O Diretor, João da Cruz Carvalho.
206949367

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA
Despacho (extrato) n.º 6393/2013
Por despacho do Presidente, datado de 3 de maio de 2013 (Despacho n.º 43/P.IPG/2013), ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro,
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
foi autorizada a renovação da comissão de serviço, por um período de
três anos, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2013, da licenciada
Maria do Céu Pires Manso Monteiro, no cargo de dirigente intermédio
do 1.º grau — diretora dos serviços académicos, do Instituto Politécnico
da Guarda.
8 de maio de 2013. — O Presidente, Prof. Doutor Constantino Mendes Rei.
206952558

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Despacho (extrato) n.º 6394/2013
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27/02, torna-se público que Sónia Alexandra Carvalho Teles Marques,
Técnico Superior do Mapa de Pessoal do Instituto Politécnico de Leiria,
com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
denunciou o mesmo com efeitos a 30 de abril de 2013.
9 de março de 2013. — O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira
Mangas Pereira.
206950476

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho (extrato) n.º 6395/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
05.03.2013, foi autorizada a renovação ao contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com Ana Catarina Simões
de Sousa na categoria de Assistente Convidada, em regime de tempo
parcial 50 %, no período de 17.03.2013 a 16.09.2013, para a Escola
Superior de Comunicação Social, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino
superior politécnico.
6 de maio de 2013. — O Administrador, Lic. António José Carvalho
Marques.
206950905
Despacho (extrato) n.º 6396/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
12.04.2013, foram autorizadas as adendas aos contratos de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo na categoria de Assistentes
Convidadas para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa,
auferindo o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1 da
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico:
Ana Rita Carujo Saramago, em regime de tempo parcial 50 %, no
período de 15.04.2013 a 31.08.2013.
Ana Marta Correia Alves Diniz, em regime de tempo parcial 50 %,
no período de 15.04.2013 a 31.08.2013.
Nanci Marlene Ferrão Paiva Sá, em regime de tempo parcial 50 %,
no período de 15.04.2013 a 31.08.2013.
6 de maio de 2013. — O Administrador, Licenciado António José
Carvalho Marques.
206950832

