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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 4646/2013
Em 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, torna -se pública a cessação 
da relação jurídica de emprego em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo do Trabalhador do Instituto 
Politécnico de Coimbra:

Fernando Caetano Alexandre, Equiparado a Professor Adjunto do 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra por 
motivo de pensão definitiva de aposentação em 26.12.2012, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 8.3.2013.

27 de março de 2013. — O Administrador, Manuel Filipe Mateus 
dos Reis.

206860509 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho n.º 4771/2013
Torna -se público que por meu despacho de 20.03.2013, foi autorizada 

a integração da Doutora Diana Elisabeta Aldea Mendes, Professora 
Associada do Instituto Universitário de Lisboa, em substituição da 
Professora Doutora Fernanda Cristina Pedrosa Alberto, no júri publicado 
pelo Despacho n.º 15277/2012 de 28 de novembro, Diário da República 
n.º 230 da 2.ª série, para prestação de provas públicas de avaliação da 
competência pedagógica e técnico -científica requeridas pelo docente José 
Maria Estrela Graça Salazar, ao abrigo do n.º 9 do artigo 6.º do regime 
transitório previsto no Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de agosto, que 
reviu e republicou o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 
Superior Politécnico, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2010 
de 13 de maio.

26 de março de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

206859368 

 Despacho n.º 4772/2013
Torna -se público que por meu despacho de 20.03.2013, foi autorizada 

a integração da Doutora Diana Elisabeta Aldea Mendes, Professora 
Associada do Instituto Universitário de Lisboa, em substituição da 
Professora Doutora Fernanda Cristina Pedrosa Alberto, no júri publicado 
pelo Despacho n.º 15283/2012 de 28 de novembro, Diário da República 
n.º 230 da 2.ª série, para prestação de provas públicas de avaliação da 
competência pedagógica e técnico -científica requeridas pelo docente 
Jorge Lourenço, ao abrigo do n.º 9 do artigo 6.º do regime transitório 
previsto no Decreto -Lei n.º 207/2009 de 31 de agosto, que reviu e repu-
blicou o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Po-
litécnico, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2010 de 13 de maio.

26 de março de 2013. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.

206859392 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 4773/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, 

de 25 de fevereiro de 2013, foi ao Doutor Pedro Daniel Frazão 
Correia, autorizada a transição para o regime de trabalho em fun-
ções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado, 
na categoria de Professor Adjunto, da carreira docente do Ensino 
Superior Politécnico, com período experimental de cinco anos, 
no Instituto Politécnico de Tomar, com efeitos a partir da data de 
21 de fevereiro de 2013, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º da Lei 
n.º 7/2010 de 13/05.

25 de fevereiro de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel 
Carvalho Pina de Almeida.

206857212 

 Despacho (extrato) n.º 4774/2013
Por despacho de 25 de fevereiro de 2013 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar

André Filipe Sá e Silva — contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime de tempo 
parcial (25 %), da Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto 
Politécnico de Tomar, com início a 04 de março de 2013 e término a 26 
de julho de 2013, auferindo a remuneração correspondente a 25 % do 
escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal 
docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

Margarida Cristina Freire Simões Moleiro — contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo como Professora Adjunta 
Convidada, em regime de acumulação e a tempo parcial (30 %), da 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de 
Tomar, com início a 01 de março de 2013 e término a 15 de maio de 
2013, auferindo a remuneração correspondente a 30 % do escalão 1, 
índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 
Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

Rui Jorge Antão Sebrosa — contrato de trabalho em funções públi-
cas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, em 
regime de acumulação e a tempo parcial (20 %), da Escola Superior de 
Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 
27 de fevereiro de 2013 e término a 31 de julho de 2013, auferindo a 
remuneração correspondente a 20 % do escalão 1, índice 185, constante 
do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Poli-
técnico para esta categoria.

(Contratações isentas de fiscalização prévia por parte do Tribunal 
de Contas).

25 de fevereiro de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel 
Carvalho Pina de Almeida.

206857197 

PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 4647/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado conducente 
ao recrutamento de pessoal médico para a categoria

de assistente, da área hospitalar de Radiologia da carreira médica

Devidamente homologada por despacho da Dr.ª Maria José Teixeira 
Cabral Costeira Paulo, Vogal Executiva do Conselho de Administração 
deste Hospital, de 15 de março de 2013, a seguir se publica a lista de 

classificação final do procedimento simplificado conducente ao recruta-
mento de pessoal médico para a categoria de assistente, da área hospitalar 
de Radiologia, aberto por aviso n.º 103/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2013:

1 — Pedro Filipe Rodrigues Oliveira da Silva — 17,8 valores

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de março de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Delfim Pereira Neto Rodrigues.

206860136 




