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como Assistente Convidada para a Escola Superior de Educação de
Lisboa, em regime de tempo parcial 35 %, no período de 12.10.2011 a
31.08.2012, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice
100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205646035

21.11.2011 a 31.03.2012, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 185 da tabela do pessoal docente do ensino superior
politécnico.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205646384

Despacho (extrato) n.º 1477/2012

Despacho (extrato) n.º 1483/2012

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
13.10.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Lucília Carreira Ramos como Assistente
Convidada para a Escola Superior de Educação de Lisboa, em regime de
tempo parcial 20 %, no período de 14.10.2011 a 29.02.2012, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico.

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
16.09.2011, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo com Ana Manuela Silva Teodoro como Equiparada a Assistente do 1º triénio para a Escola Superior
de Educação de Lisboa, em regime de tempo integral com dedicação
exclusiva, pelo período de dois anos com efeitos a partir de 01.09.2011,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela
do pessoal docente do ensino superior politécnico.

19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205646108
Despacho (extrato) n.º 1478/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
10.11.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com Carlos Jorge Canto Vieira como Assistente
Convidado para a Escola Superior de Educação de Lisboa, em regime de
tempo parcial 40 %, no período de 23.09.2011 a 29.02.2012, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205646205
Despacho (extrato) n.º 1479/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa
de 30.09.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo com Maria Paula Pereira Rodrigues como Assistente Convidada para a Escola Superior de Educação de Lisboa, em regime de tempo parcial 25 %, no período de
01.10.2011 a 29.02.2012, auferindo o vencimento correspondente
ao escalão 1, índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino
superior politécnico.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205645566
Despacho (extrato) n.º 1480/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
04.10.2011, foram autorizados os contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo como Assistentes Convidados para
a Escola Superior de Educação de Lisboa, no período de 04.10.2011 a
31.08.2012 auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice
100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, dos
seguintes docentes:
António José Rodrigues Tilly dos Santos, em regime de tempo parcial 10 %;
Maria do Carmo Matos Gomes, em regime de tempo parcial 30 %.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205645614
Despacho (extrato) n.º 1481/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
18.11.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com Maria de Lurdes Pires Costa como Assistente
Convidada para a Escola Superior de Educação de Lisboa, em regime de
tempo parcial 50 %, no período de 01.10.2011 a 31.08.2012, auferindo o
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela do pessoal
docente do ensino superior politécnico.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205646279
Despacho (extrato) n.º 1482/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
21.11.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Jorge Miguel Seabra De Mendes
Pinto como Professor Adjunto Convidado para a Escola Superior de
Educação de Lisboa, em regime de tempo parcial 25%, no período de

19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205649949
Despacho (extrato) n.º 1484/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
19.09.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com Nélia Maria Pedro Alexandrino como Professora Adjunta Convidada para a Escola Superior de Educação de Lisboa,
em regime de tempo integral com dedicação exclusiva, pelo período
de um ano com efeitos a partir de 01.09.2011, auferindo o vencimento
correspondente ao escalão 1, índice 185 da tabela do pessoal docente do
ensino superior politécnico.
19.01.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
205649965
Despacho (extrato) n.º 1485/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
19.09.2011, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com Catarina Marques dos Santos
Magro como Professora Adjunta Convidada para a Escola Superior
de Educação de Lisboa, em regime de tempo integral com dedicação
exclusiva, pelo período de um ano com efeitos a partir de 01.09.2011,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 185 da
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
19 de janeiro de 2012. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
205650028
Despacho (extrato) n.º 1486/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de
14.04.2011, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos,
com Maria Adriana Príncipe Cardoso, como Professora Adjunta, na
sequência da transição prevista no n.º 8 da Lei n.º 7/2010 de 13 de maio,
para a Escola Superior de Educação de Lisboa, em regime de tempo
integral com dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 14.04.2011,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 185 da
tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.
20 de janeiro de 2012. — O Administrador, António José Carvalho
Marques.
205646602

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Aviso n.º 1481/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada e alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa-se que a lista unitária de ordenação
final do procedimento concursal comum com vista ao preenchimento
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, da carreira/categoria de Assistente
Técnico, do mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social do Instituto
Politécnico do Porto, aberto através do Aviso n.º 14397/2011, publicado
no DR n.º 136, 2.ª série, de 18 de julho de 2011, homologada por despacho de 27 de dezembro de 2011, da Senhora Presidente do Instituto
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Politécnico do Porto, se encontra disponível na página eletrónica do IPP
e dos SAS, e afixada em local próprio nos Serviços da Presidência e nos
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Porto.
19 de janeiro de 2012. — A Vice-Presidente do IPP, Engenheira Delminda Lopes.
205642836

Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
Aviso n.º 1482/2012
Em cumprimento 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, informa-se que a lista unitária de ordenação
final do procedimento concursal comum com vista ao preenchimento
de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado para o departamento de Música, da
carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal da Escola
Superior de Música, Artes e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto,
aberto através do aviso n.º 22455/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 15 de novembro, homologada por despacho de

Nome

Categoria Profissional

13 de janeiro de 2012 do Presidente da Escola Superior de Música, Artes
e Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, se encontra disponível
na página eletrónica da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
do Instituto Politécnico do Porto, no endereço www.esmae-ipp.pt, no
separador infonet/informações legais e afixada em local próprio nos
serviços de pessoal da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
do Instituto Politécnico do Porto.
13 de janeiro de 2012. — O Presidente, José Francisco da Silva Beja.
205648985

Instituto Superior de Contabilidade
e Administração do Porto
Aviso n.º 1483/2012
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do
artigo 254.º do anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para
cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa
do Pessoal Docente e Não Docente deste Instituto que cessou funções
durante o ano de 2011:

Motivo

Data

Posição/escalão

José Domingos da Silva Fernandes . . . . . . . Professor Adjunto. . . . . . . . . . . . Aposentação. . . . . .

01/05/2011

Maria Margarida Moreira da Silva Vieira. . . Assistente Operacional. . . . . . . . Aposentação. . . . . .
Alfredo Luís Portocarrero Pinto Teixeira. . . Equip. Assistente do 2.º Triénio Limite de Idade . . .

01/05/2011
22/09/2011

Eduardo da Fonseca e Castro. . . . . . . . . . . . Equip. a Professor Adjunto . . . . Aposentação. . . . . .

01/10/2011

Manuel dos Santos Martins . . . . . . . . . . . . . Professor Adjunto. . . . . . . . . . . . Aposentação. . . . . .

01/12/2011

3.º Escalão
Índice 210
2.ª Posição Remuneratória
1.º Escalão
Índice 135
2.º Escalão
Índice 195
4.º Escalão
Índice 0225

23 de janeiro de 2012. — A Técnica Superior de Recursos Humanos, Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.

Despacho (extrato) n.º 1487/2012
Por despacho de 20 de outubro de 2010 do Senhor Presidente do
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Professor Adjunto Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho foi autorizado
o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental de cinco anos, com a Doutora Diana
Margarida Pinheiro de Aguiar Vieira, como Professora Adjunta, do
Mapa de Pessoal do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, com efeitos a 20 de setembro de 2010, com direito
à remuneração correspondente ao escalão 2, índice 195 da tabela
remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico
em exclusividade.
23 de janeiro de 2012. — A Técnica Superior de Recursos Humanos,
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.
205645777

205645314

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
Declaração de retificação n.º 125/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho (extrato)
n.º 17192/2011 no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 23 de
dezembro de 2011, retifica-se que onde se lê «[p]or despacho de 10 de
novembro de 2011, do Presidente do Instituto foi a Bento Filipe Barreiras
Cavadas» deve ler-se «[p]or despacho de 22 de novembro de 2011 do
presidente do Instituto foi a Bento Filipe Barreiras Cavadas».
24 de janeiro de 2011. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira
Carvalho.
205647478

Despacho (extrato) n.º 1488/2012
Por despacho de 12 de maio de 2011 do Senhor Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Professor
Adjunto Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho foi autorizado o
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em período experimental de cinco anos, com a Doutora Susana
Adelina Moreira Carvalho Bastos Soares, como Professora Adjunta,
do Mapa de Pessoal do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, com efeitos a 01 de abril de 2011, com direito
à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 185 da tabela
remuneratória do pessoal docente do ensino superior politécnico
em exclusividade.
23 de janeiro de 2012. — A Técnica Superior de Recursos Humanos,
Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco.
205646051

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Declaração de retificação n.º 126/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 17310/2010,
no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 17 de novembro de 2010,
retifica-se que, no anexo, n.º 3, onde se lê «Especialidade — Ensino do
1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico.» deve ler-se «Especialidade — Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico.» e no quadro
n.º 2, «Unidades Curriculares», onde se lê «Língua e Linguística Portuguesa» deve ler-se «Língua e Linguística Portuguesa II».
19 de janeiro de 2012. — O Presidente, Armando Pires.
205648117

