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 Despacho (extrato) n.º 5159/2013
Por despachos do vice -presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

em regime de substituição do presidente, proferidos nas datas abaixo 
mencionadas:

De 28 de fevereiro de 2013:
Hugo Miguel da Silva Carvalho — autorizado o contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, 
em regime de tempo parcial a 50 %, para exercer funções na Escola Su-
perior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, pelo período 
de cinco meses, com a remuneração mensal de € 545,61, correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com efeitos a partir de 01/03/2013.

José António Sequeira Valente Trindade Águas — autorizado o con-
trato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
professor adjunto convidado, em regime de tempo parcial a 15 %, para 
exercer funções na Escola Superior de Ciências Empresariais deste 
Instituto Politécnico, pelo período de seis meses, com a remuneração 
mensal de € 302,81, correspondente ao escalão 1, índice 185, com efeitos 
a partir de 01/03/2013.

Pedro Rafael Carvalho da Fonseca — autorizado o contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, 
em regime de tempo parcial a 50 %, para exercer funções na Escola Su-
perior de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, pelo período 
de cinco meses, com a remuneração mensal de € 545,61, correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com efeitos a partir de 05/03/2013.

De 01 de março de 2013:
Viviana Gonçalves Piedade — autorizado o contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidada, em 
regime de tempo parcial a 55 %, para exercer funções na Escola Superior 
de Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, pelo período de 
cinco meses, com a remuneração mensal de € 600,17, correspondente 
ao escalão 1, índice 100, com efeitos a partir de 01/03/2013.

10 de abril de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
206885474 

 Despacho (extrato) n.º 5160/2013
Por despacho de 22 de fevereiro de 2013 do presidente do Instituto 

Politécnico de Setúbal:
Sandra Isabel Marques Abreu da Silva — autorizado o contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidada, em regime de acumulação a tempo parcial a 20 %, pelo 
período de 22/02/2013 a 31/07/2013, para exercer funções na Escola 
Superior de Educação deste Instituto Politécnico, com a remuneração 
mensal de € 218,24, correspondente ao escalão 1, índice 100.

10 de abril de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
206885199 

 Despacho (extrato) n.º 5161/2013
Por despachos do vice -presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

em regime de substituição do presidente, proferidos nas datas abaixo 
mencionadas:

De 27 de fevereiro de 2013:
Nara Solange Batalha — autorizada, pelo período de cinco meses, a 

renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, como assistente convidada, em regime de tempo parcial a 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Despacho n.º 5162/2013
Em aditamento ao meu Despacho n.º 15679/2011, publicado na 

2.ª série do Diário da República n.º 221, de 17 de novembro de 2011, 
que publicitou a duração, as áreas científicas e os créditos que devem 
ser reunidos para a obtenção do grau e do plano do ciclo de estudos 
conducente ao grau de mestre em Enfermagem de Reabilitação da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, torno 
público que o referido plano de estudos obteve parecer favorável da 
Ordem dos Enfermeiros, comunicado em 5 de agosto de 2011.

8 de abril de 2013. — O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.
206882899 

 Despacho n.º 5163/2013
Em aditamento ao meu despacho n.º 9598/2011, publicado na 2.ª série 

do Diário da República n.º 147, de 2 de agosto de 2011, que publicitou 
a duração, as áreas científicas e os créditos que devem ser reunidos 
para a obtenção do grau e do plano do ciclo de estudos conducente ao 
grau de mestre em Enfermagem Médico -Cirúrgica da Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, torno público 
que o referido plano de estudos obteve parecer favorável da Ordem dos 
Enfermeiros, comunicado em 5 de julho de 2011.

8 de abril de 2013. — O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.
206882817 

 Despacho n.º 5164/2013
Em aditamento ao meu Despacho n.º 9599/2011, publicado na 2.ª série 

do Diário da República n.º 147, de 2 de agosto de 2011, que publicitou 
a duração, as áreas científicas e os créditos que devem ser reunidos para 
a obtenção do grau e do plano do ciclo de estudos conducente ao grau 
de mestre em Enfermagem de Saúde Comunitária da Escola Superior 
de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, torno público 
que o referido plano de estudos obteve parecer favorável da Ordem dos 
Enfermeiros, comunicado em 5 de julho de 2011.

8 de abril de 2013. — O Presidente, Rui Alberto Martins Teixeira.
206882922 

40 %, para exercer funções na Escola Superior de Saúde deste Instituto 
Politécnico, com efeitos a partir de 01/03/2013.

Tatiana Daniela Jorge Silva Alves — autorizada, por dois anos, a 
renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, em regime de tempo parcial a 30 %, para exercer funções 
na Escola Superior de Saúde deste Instituto Politécnico, com efeitos a 
partir de 03/03/2013.

De 1 de março de 2013:
Hugo Miguel Martins Alves Franco — autorizada, por dois anos, a 

renovação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, como equiparado a assistente, em regime de acumulação, a tempo 
parcial a 50 %, para exercer funções na Escola Superior de Saúde deste 
Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 03/03/2013.

10 de abril de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
206885741 

PARTE G

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

Aviso n.º 5133/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado condu-
cente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de 
assistente, da área hospitalar de Medicina Física e Reabilitação 
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 5 de abril de 2013, a seguir se publica a lista de classi-

ficação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área hospitalar de 
Medicina Física e Reabilitação, aberto por aviso n.º 3044/2013, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de março de 2013:

1) Luís Tiago Correia Sá — 19,0 valores
2) Rui Manuel Silva Vaz — 18,8 valores

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 

Delfim Pereira Neto Rodrigues.
206882314 




