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1.2.3 — Decidir em matéria de aplicação da Lei n.º 35/2014, de 20 de
Junho, na sua redação atual, relativamente à duração e organização de
trabalho, com exclusão da autorização, nos termos da alínea b) do n.º 3
do artigo 120.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada por
aquela lei, para a prestação de trabalho extraordinário em circunstâncias
excecionais e delimitadas no tempo;
1.2.4 — Autorizar a inscrição e participação de trabalhadores em
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou
outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional
quando importem custos para o serviço, bem como a inscrição e participação em estágios;
1.2.5 — Praticar todos os atos relativos à aposentação dos trabalhadores, salvo no caso de aposentação compulsiva e, em geral, todos os atos
respeitantes ao regime de segurança social da função pública, incluindo
os referentes a acidentes de serviço;
1.2.6 — Qualificar como acidentes em serviço os sofridos por trabalhadores e autorizar o processamento das respetivas despesas, desde
que observadas as formalidades legais;
1.3 — Atos de gestão orçamental e de realização de despesas:
1.3.1 — Gerir o orçamento da Reitoria e propor as alterações orçamentais julgadas adequadas, tendo em vista os objetivos a atingir;
1.3.2 — Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 25 000,
cumpridas as formalidades legais;
1.3.3 — Praticar todos os atos preparatórios e de execução dos atos
da competência do Reitor em matéria de gestão orçamental e de realização de despesas;
1.3.4 — Autorizar deslocações em serviço, qualquer que seja o meio
de transporte, incluindo transporte próprio, bem como o processamento
dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes
ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não, e
reembolsos que forem devidos nos termos legais;
1.3.5 — Celebrar contratos de seguro, bem como as respetivas atualizações, sempre que resultem de imposição legal, e autorizar a redução ou
o cancelamento de garantias bancárias e a libertação de cauções, sempre
que se restrinjam ou cessem os motivos que lhes deram origem;
1.3.6 — Autorizar a aquisição de fardamentos, nos casos que forem
devidos;
1.4 — Assinar os registos de Doutoramento, em nome do representante
da instituição, com a faculdade de subdelegar;
1.5 — Delegação de assinaturas: em relação às matérias acima referidas e, bem assim, no que respeita a todos os atos de administração
ordinária, fica a ora delegada autorizada a assinar todos os documentos e
expediente conexo, sem prejuízo dos casos em que devam ser presentes
por razões de ordem legal ou de natureza interinstitucional;
1.6 — Subdelegação de competências: fica a ora delegada autorizada
a subdelegar no diretor de serviços administrativos as competências por
mim delegadas no n.º 1.3.2 do presente despacho.
2 — Na Administradora dos Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa, Dr.ª Maria Teresa Pinheiro Rodrigues Caetano
Mascarenhas de Lemos, as seguintes competências:
2.1 — Praticar todos os atos subsequentes aos procedimentos concursais para pessoal não docente exarando nos respetivos processos os
despachos exigidos;
2.2 — Celebrar, renovar e fazer cessar nos termos da lei os contratos
de trabalho;
2.3 — Decidir em matéria de aplicação da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, na sua redação atual, relativamente à duração e organização
de trabalho, com exclusão da autorização, nos termos da alínea b) do
n.º 3 do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada por aquela lei, para a prestação de trabalho extraordinário em
circunstâncias excecionais e delimitadas no tempo;
2.4 — Homologar as avaliações de desempenho;
2.5 — Conceder aos trabalhadores as licenças sem remuneração previstas e com os efeitos constantes dos artigos 280.º a 283.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas;
2.6 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os trabalhadores tenham direito, nos termos da lei;
2.7 — Decidir sobre os requerimentos de atribuição de bolsas de
estudos a estudantes da Universidade e dirigir o procedimento subsequente, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 50.º do Regulamento
de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior,
aprovado pelo Despacho n.º 8442-A/2012, de 22 de junho, republicado,
com a atual redação, pelo Despacho n.º 5404/2017, de 21 de junho;
2.8 — Atribuir apoios aos estudantes no quadro da ação social escolar,
nos termos da lei;
2.9 — Autorizar a inscrição e participação dos trabalhadores em congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras
iniciativas semelhantes que decorram em território nacional quando
importem custos para o serviço, bem como a inscrição e participação
em estágios;

2.10 — Praticar todos os atos relativos à aposentação dos trabalhadores, salvo no caso de aposentação compulsiva, e, em geral, todos os
atos respeitantes ao regime de segurança social, incluindo os referentes
a acidentes em serviço;
2.11 — Celebrar contratos de seguro, bem como as respetivas atualizações, sempre que resultem de imposição legal, e autorizar a redução ou
o cancelamento de garantias bancárias e a libertação de cauções, sempre
que se restrinjam ou cessem os motivos que lhes deram origem;
2.12 — Autorizar deslocações em serviço, qualquer que seja o meio
de transporte, incluindo transporte próprio, bem como o processamento
dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes
ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não, e
reembolsos que forem devidos nos termos legais;
2.13 — Autorizar as despesas resultantes de indemnização a terceiros
ou de recuperação de bens afetos ao serviço danificados por acidentes
com intervenção de terceiros;
2.14 — Autorizar despesas eventuais de representação dos serviços;
2.15 — Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelos trabalhadores e autorizar o processamento das respetivas despesas.
3 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito dos
poderes agora delegados, tenham sido entretanto praticados pelas Administradoras desde o dia 15 de setembro de 2017, até à data da publicação
do presente despacho.
15 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor João Sàágua.
310792946
Edital n.º 764/2017
Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de novembro, com a
redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto, na
sequencia do despacho, de 20/06/2017, do Sr. Reitor da Universidade
Nova de Lisboa, Prof. Doutor António Manuel Bensabat Rendas, faz-se saber que está aberto concurso documental, pelo prazo de 30 dias
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário
da República, para recrutamento de um posto de trabalho de Professor
Associado para a área disciplinar de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores, com ênfase em Eficiência Energética em Edifícios para
a Faculdade de Ciências e Tecnologia desta Universidade.
O concurso destina-se ao recrutamento de um docente para exercer a
sua atividade na área disciplinar acima identificada, no âmbito do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade
de Ciências e Tecnologia.
O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido
Estatuto, bem como pelo Regulamento de Concursos da Carreira Docente Universitária da Universidade Nova de Lisboa e da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da UNL, publicados em Anexo ao Regulamento
n.º 3012/2015 (DR, 2.ª série n.º 58 de 24 de março) e Despacho (extrato) n.º 2334/2016 (DR, 2.ª série n.º 32 de 16 de fevereiro), respetivamente.
I — Requisitos de Admissão: Nos termos do artigo 41.º do ECDU
constitui requisito para a candidatura ser titular do grau de doutor há
mais de 5 anos, na área disciplinar para que é aberto o concurso.
II — Apresentação da candidatura:
1 — Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de candidatura, de preferência, em suporte digital, presencialmente na Reitoria da
UNL, sita no Campus de Campolide, 1099 — 085 Lisboa ou por via
postal, em formulário disponível na Divisão Académica e on-line, em
http://www.unl.pt/nova/docentes
2 — O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação a seguir indicada, que deverá ser apresentada em Língua
Portuguesa ou Inglesa:
a) Certidão comprovativa do grau de doutor obtido há mais de 5 anos,
na área disciplinar a que respeita o concurso;
b) 6 Exemplares, em suporte digital ou papel, do curriculum vitae;
c) 6 Exemplares em suporte digital ou papel de cada um dos trabalhos
publicados no curriculum vitae, designadamente os mais representativos
no que respeita ao seu contributo para o desenvolvimento e evolução da
área(s) disciplinar deste concurso;
d) 6 Exemplares, em suporte digital ou papel, do relatório de uma
unidade curricular existente ou a criar;
e) 6 Exemplares, em suporte digital ou papel, do projeto de desenvolvimento científico e pedagógico (research and pedagogical statement)
que o candidato se propõe adotar no futuro;
f) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa ou de um país
cuja língua oficial seja o português, certidão do domínio de língua portuguesa a um nível que permita a lecionação nessa língua;
g) Declaração, sob compromisso de honra, de que se o júri optar por
solicitar a documentação indicada nas alíneas c) d) e e) ou qualquer outra
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documentação científica citada no curriculum vitae do candidato, em
suporte de papel, a mesma será entregue no prazo de 10 dias úteis.
3 — Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de
recrutamento em funções públicas, podem ser substituídos por declaração prestada no requerimento/formulário, referido no n.º II disponível
na Divisão Académica da Reitoria da UNL e on-line, em http://www.
unl.pt/nova/docentes
4 — As candidaturas, devidamente instruídas com os documentos
supramencionados no n.º II, deverão ser entregues, no prazo de 30 dias
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste Edital no Diário
da República.
5 — A falta de quaisquer documentos probatórios que não puder ser
suprida oficiosamente determinará a rejeição da candidatura.
6 — Os candidatos devem organizar o respetivo curriculum vitae de
acordo com a sistemática do ponto III deste Edital.
III — Critérios de avaliação — Os critérios e ponderações para a
avaliação dos candidatos admitidos, são os seguintes:
Mérito Científico (MC) — 55 %
MC1 — A produção científica realizada nas áreas disciplinares do
concurso (livros, capítulos de livro, artigos em jornais científicos, comunicações em conferências, patentes, e outras formas de produção
científica que sejam consideradas como relevantes pelo júri), em termos
da sua qualidade e quantidade, valorizada pelo impacto e reconhecimento junto da comunidade científica. Deverá ser valorizado o mérito
científico de candidatos cuja produção científica revele autonomia e
liderança científica. O impacto e reconhecimento da produção científica dos candidatos poderão ser aferidos pela qualidade dos locais de
publicação e apresentação dos seus trabalhos, e pelas referências que
lhes são feitas por outros autores;
A avaliação deste indicador não se deverá esgotar na análise da produção científica total, à data da apresentação da documentação para o
concurso, mas incidir também na apreciação da inerente produtividade
e do potencial que previsivelmente se lhe possa associar.
MC2 — A capacidade de organizar e liderar equipas científicas, angariar projetos, assim como a atividade revelada na orientação de formação
avançada (mestrados, doutoramentos e pós-doutoramentos);
MC3 — O reconhecimento científico nacional e internacional revelado pelo curriculum do candidato, através da análise de diversos fatores,
entre os quais se incluem a participação em júris de provas académicas
realizadas fora da sua instituição de origem, a participação em painéis
de avaliação de projetos e centros de investigação, a participação em
comissões científicas de conferências, a criação e a participação no corpo
editorial de jornais científicos internacionais, a atribuição de prémios
científicos, a participação em redes de investigação e o exercício de
cargos de direção de sociedades científicas e profissionais de referência
nas respetivas áreas.
MC4 — O impacto social e económico da atividade científica desenvolvida. Deve ser dada particular atenção, sempre que pertinente no
contexto das área(s) disciplinar(es) do concurso, aos resultados alcançados em transferência de tecnologia, na criação de empresas de base
tecnológica e em contribuições para outros desafios societais.
Mérito Pedagógico (MP) — 25 %
MP1 — A atividade pedagógica do candidato tendo em atenção a
capacidade de dinamizar e coordenar projetos pedagógicos, tais como o
desenvolvimento de novos programas de disciplinas, a criação e coordenação de novos cursos ou programas de estudos, a reforma de disciplinas
já existentes, a participação em órgãos de gestão pedagógica e a realização de projetos com impacto no processo de ensino/aprendizagem;
MP2 — A produção de material pedagógico realizada pelo candidato,
nomeadamente livros, artigos em publicações de índole pedagógica e
documentos de apoio aos alunos nas suas várias formas e suportes;
MP3 — A docência de disciplinas enquadradas em diferentes tipos
de ciclos de estudos — licenciatura, mestrado, programas de doutoramento, cursos de pós-graduação e escolas de verão nacionais e internacionais;
MP4 — A qualidade da atividade letiva, a qual deverá apoiar-se
tanto quanto possível numa análise objetiva. O júri poderá recorrer a
informação disponibilizada pelos candidatos, nomeadamente através
de relatórios de avaliação pedagógica realizada pelos seus pares, caso
existam, nomeadamente dos resultados de inquéritos aos estudantes de
unidades curriculares que tenham lecionado.
Mérito Pedagógico e Científico do Relatório — (MPCR) — 5 %
Na avaliação do Mérito Pedagógico e Científico do Relatório de uma
unidade curricular das áreas disciplinares, a que se refere o concurso,
serão considerados:
1) A clareza da sua estrutura e a qualidade de exposição;

2) A atualidade científica do conteúdo e a adequação do programa
proposto, incluindo a análise do impacto de futuras evoluções tecnológicas;
3) A Atualidade das metodologias de ensino/aprendizagem propostas;
4) A bibliografia recomendada e a qualidade dos comentários sobre
ela produzidos;
5) A análise crítica das experiências pedagógicas em que tenha estado
envolvido;
6) A análise crítica de estratégias alternativas de ensino/aprendizagem
que tenha considerado;
7) O grau de inovação introduzido.
Mérito de Outras Atividades Relevantes: (MOAR) — 5 %
Na avaliação desta vertente, será considerado: a participação e desempenho em órgãos de gestão das instituições em que esteve vinculado
e que se incluam no âmbito da atividade de docente universitário. A
participação e desempenho de tarefas de extensão universitária e de
divulgação científica. O desempenho de tarefas das instituições a que
esteve vinculado e que se incluam no âmbito da atividade de docente
universitário. A participação e desempenho de tarefas de extensão universitária e de divulgação científica. O desempenho de tarefas de valorização económica e social do conhecimento, nomeadamente através
de prestações de serviços à comunidade.
Mérito do Projeto de Desenvolvimento Científico e Pedagógico:
(MPDCP) — 10 %
O mérito do projeto e o plano de atividades científicas e pedagógicas,
quer do ponto de vista individual, quer institucional, que o candidato se
propõe desenvolver na área disciplinar para que é aberto o concurso
IV — Cada membro do júri efetuará o seu exercício de avaliação,
pontuando cada candidato em relação a cada critério na escala numérica
de 0 a 100 pontos, como a seguir é indicado:
Mérito Científico (MC) 55 % (Indicador: MC1 e MC2 — 0 a 70;
MC3 e MC4: 0 a 30)
Mérito Pedagógico (MP) 25 % (Indicador: MP1 e MP2 — 0 a 50;
MP3 e MP4: 0 a 50)
Mérito de Outras Atividades Relevantes (MOAR) 5 % — 0 a 100
Mérito Pedagógico e Cientifico do Relatório (MPCR) 5 % — 0 a 100
Mérito do Projeto de Desenvolvimento Científico e Pedagógico:
(MPDCP) — 10 %
V — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor João Paulo Serejo Goulão Crespo, Professor
Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor António Manuel de Oliveira Gomes Martins, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra;
Doutor João José Esteves Santana, Professor Catedrático do Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa;
Doutor António Carlos Sepúlveda Machado e Moura, Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
Doutor Luís Manuel Camarinha de Matos, Professor Catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Paulo da Costa Luís da Fonseca Pinto, Professor Catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
VI — Avaliação das candidaturas:
1 — Terminado o prazo das candidaturas o júri reúne para avaliação
e ordenação dos candidatos.
2 — Com base na apreciação dos curricula, da sua adequação à área
científica onde é aberto o concurso, das demais peças concursais e nas
classificações atribuídas, conforme critérios indicadores e ponderações
previstas no n.º III supra, o júri procede à admissão dos candidatos com
classificação final, em mérito absoluto igual ou superior a 50, ou à sua
exclusão, quando tenham classificação final inferior a 50.
3 — Determinados os candidatos admitidos, com base nas classificações supra, o júri apresenta parecer escrito com a ordenação dos
candidatos admitidos.
4 — A ordenação dos candidatos admitidos é feita por votação dos
vogais, respeitando a ordenação apresentada no documento referido no
número anterior, nos termos das alíneas a) a f) do n.º 11 do artigo 16.º do
Regulamento dos Concursos da Carreira Docente Universitária da UNL.
5 — Se algum candidato não for admitido será notificado, para se
pronunciar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
VII — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
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e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
20 de setembro de 2017. — O Reitor, Prof. Doutor João Sàágua.
310795408

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Aviso n.º 11632/2017
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que, Sónia Regina Custódio
Jesus, Assistente Operacional do mapa de pessoal destes Serviços, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, solicitou a rescisão do contrato que detinha, com efeitos a
partir de 28 de junho de 2017.
19 de setembro de 2017. — O Administrador dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa, Carlos Dá Mesquita.
310792792

das Instituições de Ensino Superior, Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro,
nomeado para o cargo de Vice-Presidente do Instituto Politécnico de
Portalegre, o professor do mesmo Instituto, Luís Carlos Loures, com
efeitos a partir de 12 de setembro de 2017.
13.09.2017. — O Administrador, José Manuel Gomes.
310801482
Aviso n.º 11635/2017
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 39.º e da alínea c) do ponto 1
do artigo 40.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Portalegre, e do
n.º 6 do artigo 11.º e alínea c) do ponto 1 do artigo 12.º dos Estatutos da
Escola Superior Agrária de Elvas, foi nomeado para exercer as funções
de Subdiretor em Comissão de Serviço, o Professor Adjunto Convidado, Paulo Jorge Silveira Ferreira, através do Despacho n.º 6/2017,
do Diretor da referida Escola, datado de 14 de setembro, produzindo
efeitos a partir desta data.
14.09.2017. — O Administrador, José Manuel Gomes.

310802487

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Despacho (extrato) n.º 8687/2017

Aviso (extrato) n.º 11633/2017

Por despachos de 27 de fevereiro de 2017 do presidente do Instituto
Politécnico de Setúbal:

Por meu despacho de 10/08/2017 foi autorizada a contratação de
Ana Carolina de Castro Freitas, com o início de funções a 1 de setembro de 2017, em regime de contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, com um período experimental pelo prazo
de 180 dias, na sequência de procedimento concursal, na carreira e
categoria de Técnico Superior, com o posicionamento remuneratório
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remuneratório
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, a que corresponde a remuneração de € 1201,48.
8 de setembro de 2017. — O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos
Marques.
310788848
Despacho n.º 8686/2017
Extensão de Encargos Plurianuais
Por meu despacho de 19 de setembro de 2017 e considerando que:
a) O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) pretende realizar um
contrato para Prestação de Serviços de Viagens e Alojamento, por um
período de 12 meses;
b) O contrato a celebrar envolve encargos a serem suportados em mais
de um ano económico, através de verbas inscritas no orçamento de 2017 e
nos orçamentos dos anos subsequentes, em fonte de financiamento de receitas próprias e/ ou receitas provenientes de cofinanciamento comunitário;
c) O IPLeiria não possui quaisquer pagamentos em atraso.
Foi autorizada, ao abrigo do Despacho n.º 3628/2016, dos Ministros
das Finanças e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 11 de março e nos termos do
n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e do n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a assunção dos compromissos
plurianuais decorrentes da execução do referido contrato de prestação
de serviços, repartidos da seguinte forma:
Ano 2017 — € 50.000,00, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;
Ano 2018 — € 150.000,00, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;
A importância fixada para cada ano poderá ser acrescida do saldo
apurado no ano que lhe antecedeu.
19 de setembro de 2017. — O Presidente, Nuno André Oliveira
Mangas Pereira.
310792646

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
Aviso n.º 11634/2017
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre,
de 12 de setembro 2017, e ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 24.º dos Estatutos do IPP, Despacho Normativo n.º 3/2016, de 03
de maio, conjugado com os n.os 2 e 3 do artigo 88.º do Regime Jurídico

Márcia Andreia Brinquete de Carvalho — assistente convidada, a
exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico — autorizada, a alteração do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial
a 50 %, pelo período de 01/03/2017 a 26/03/2017.
Paulo Jorge Bilro Machado — assistente convidado, a exercer funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico — autorizada, a alteração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 30 %,
pelo período de 01/03/2017 a 26/03/2017.
Ricardo Castanheira Gonçalves — assistente convidado, a exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto
Politécnico — autorizada, a alteração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 35 %,
pelo período de 01/03/2017 a 28/03/2017.
Ricardo José da Silva Varela — assistente convidado, a exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto
Politécnico — autorizada, a alteração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 30 %,
pelo período de 01/03/2017 a 19/03/2017.
Tanya Mendes Silveira — assistente convidada, a exercer funções
na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico — autorizada, a alteração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 30 %,
pelo período de 01/03/2017 a 21/03/2017.
Vítor Manuel Caetano Alcácer — assistente convidado, a exercer
funções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto
Politécnico — autorizada, a alteração do contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, em regime de tempo parcial a 30 %,
pelo período de 01/03/2017 a 23/03/2017.
29 de março de 2017. — A Administradora, Dr.ª Lurdes Pedro.
310792621

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE COIMBRA
Aviso n.º 11636/2017
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 público que a lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos de
trabalho da carreira/categoria de assistente operacional, para funções de
cozinheiro, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, aberto por edital n.º 194/2017, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 6 de abril de 2017, homologada
por despacho de 18.09.2017 do Senhor Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, se encontra afixada nas instalações dos Serviços
de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra, podendo também
ser consulto da na página eletrónica do Instituto Politécnico de Coimbra.
18.09.2017. — O Administrador dos Serviços de Ação Social Instituto
Politécnico de Coimbra, Filipe Reis.
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