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Despacho (extrato) n.º 8125/2017

No uso de competência delegada pela alínea c) do n.º 1 do Despacho
n.º 12639/2014, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 199, de
15 de outubro e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com o previsto na
alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de março, e após homologação da ata do júri constituído para o
efeito, torno público a conclusão com sucesso, em 26 de julho de 2017,
do período de estágio inerente ao ingresso na carreira de especialista
de informática, categoria de especialista de informática, grau 1, nível
2, do trabalhador Rui Pedro Silva Brás, com a classificação final de
17,50 valores.
26.07.2017. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310733653
Despacho (extrato) n.º 8126/2017
No uso de competência delegada pela alínea c) do n.º 1 do Despacho
n.º 12639/2014, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 199, de
15 de outubro e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com o previsto na
alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001,
de 26 de março, e após homologação da ata do júri constituído para o
efeito, torno público a conclusão com sucesso, em 2 de agosto de 2017,
do período de estágio inerente ao ingresso na carreira de especialista de
informática, categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2, do
trabalhador Cláudio Filipe Pedro Esperança, com a classificação final
de 17,50 valores.
02.08.2017. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos Marques.
310733718
Edital n.º 691/2017
Por despacho do Senhor Presidente, datado de 30 de junho de 2015,
o Instituto Politécnico de Leiria procedeu à abertura de um concurso
documental para recrutamento de um professor adjunto para a área
disciplinar de Geografia — Ambiente e Clima, da Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), publicado pelo Edital
n.º 181/2016, da 2.ª série do Diário da República, n.º 41, de 29 de
fevereiro e na Bolsa de Emprego Público (BEP), com o código de
oferta n.º OE201602/0303.
Desde a emissão do referido despacho verificou-se uma importante
alteração das circunstâncias associadas à abertura do concurso para
provimento do referido lugar em virtude da entrada em vigor do DecretoLei n.º 45/2016, de 17 de agosto, diploma que aprovou um conjunto de
regras complementares do processo de transição dos docentes do ensino
superior politécnico.
O referido diploma veio permitir integração na carreira, sem outras
formalidades, de docentes que, em 1 de setembro de 2009, estavam
contratados em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva. Dessa
forma foram colmatadas algumas das necessidades do Instituto, designadamente para cumprimento da percentagem prevista no artigo 30.º
do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, ex vi
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, alterado pela
Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, que de outra forma o só seriam por recurso
à abertura dos respetivos concursos. Impõe-se assim uma reavaliação das
referidas necessidades à luz do atual enquadramento, tendo em conta as
respetivas áreas científicas e ou departamentos das Escolas.
Considerando que no caso concreto passou a existir um docente
contratado por tempo indeterminado, para a área disciplinar ou áreas
disciplinares para as quais tenha sido proposta a abertura do concurso;
Que o n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento de recrutamento e contratação do pessoal docente de carreira do Instituto Politécnico de Leiria,
Despacho n.º 10990/2010, publicado no Diário da República, 2.º série,
n.º 127, de 2 de julho, estabelece que “O procedimento concursal pode
ainda cessar por ato, devidamente fundamentado, do presidente do
IPLeiria, respeitados os princípios gerais da atividade administrativa,
bem como os limites legais, regulamentares e concursais”;
Considerando ainda que a Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na
sua versão atual, refere no n.º 2 do artigo 38.º que: “Excecionalmente,
o procedimento concursal pode, ainda, cessar por ato devidamente
fundamentado da entidade responsável pela sua realização, homologado
pelo respetivo membro do governo, desde que não se tenha procedido
à notificação da lista de ordenação final aos candidatos, em sede de
audiência prévia”.
Tendo em conta os referidos fundamentos e não se tendo procedido
à notificação da lista de ordenação final aos candidatos do referido
concurso determino, em regime de suplência, ao abrigo do artigo 42.º

do Código do Procedimento Administrativo conjugado com o Despacho
n.º 5010/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 69 de
08.04.2014, a revogação do despacho de abertura e consequente cessação do respetivo concurso, nos termos dos artigos 165.º n.º 1, 169.º
e 170.º, todos do Código do Procedimento Administrativo, conjugado
com a alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, com a alínea d) do n.º 1
do artigo 92.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro e com o n.º 2 do
artigo 34.º do Despacho 10990/2010.
Publique-se no Diário da República e notifiquem-se os candidatos
e membros do júri.
10 de agosto de 2017. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
310775506

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA
Despacho n.º 8127/2017
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com
a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e na
sequência do procedimento concursal aberto nos termos legalmente
estabelecidos, foi nomeada, por despacho do Presidente do Instituto
Politécnico de Lisboa de 14.08.2017, Carla Maria Rosa Ruivo, para o
Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau para o Gabinete de Relações
Internacionais e Mobilidade Académica dos Serviços da Presidência do
Instituto Politécnico de Lisboa em regime de comissão de serviço, pelo
período de três anos, cuja nota curricular se anexa.
A presente nomeação decorre da adequação do currículo da candidata
à função a concurso e da relevância do mesmo. Na entrevista, a candidata revelou motivação e disponibilidade pessoal para assumir o cargo
a que se propõe; uma perceção da realidade consistente; demonstrou
boa capacidade de comunicação e expressão rigorosa, clara, concisa e
incisiva.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 15 de agosto de 2017,
conforme o n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com
a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
Nota curricular
Habilitações Literárias:
Licenciada em Relações Internacionais, peloInstituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
Formação Profissional:
Frequência do Curso de Alta Direção para a Administração Pública
(CADAP).
Experiência Profissional:
De 01.06.2016 até 31.07.2017 — Dirigente Intermédio de 3.º Grau
do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade Académica dos
Serviços Académicos do Instituto Politécnico de Lisboa, nomeada em
regime de substituição;
De 04.04.1997 até 31.05.2016 — Técnica Superior em regime de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,
a desempenhar funções no Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade Académica dos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico
de Lisboa.
17 de agosto de 2017. — O Administrador do IPL, António José
Carvalho Marques.
310734366
Despacho (extrato) n.º 8128/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
26.07.2017, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo, para o Instituto Superior
de Contabilidade e Administração de Lisboa, auferindo o vencimento
de trezentos e quarenta e nove euros e dezanove cêntimos, em regime
de tempo parcial a 80 %, pelo período de 01.08.2017 a 31.07.2018, dos
seguintes Monitores:
Higino da Silva Barai
André Manuel Afonso Palma Tomé
Nuno Alexandre Ferreira Lucena
17.08.2017. — O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
310734414

