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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho n.º 5403/2013
Sob proposta do Conselho Técnico -Científico da Escola Superior 

de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico ao abrigo da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos do IPS, e nos termos 
do artigo 21.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 
Superior Politécnico, nomeio para integrarem o júri do concurso de 
provas públicas de avaliação da competência pedagógica e técnico-
-científica para a área disciplinar de Informática, as seguintes indi-
vidualidades:

Presidente: Nuno Humberto Costa Pereira, Diretor da ESTS/IPSetúbal
Vogais: Agostinho Cláudio Rosa, Professor Associado do Departa-

mento de Bioengenharia do Instituto Superior Técnico
Carlos Manuel Mira da Fonseca, Professor Associado do Departa-

mento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra

Octavian Adrian Postolache, Professor Auxiliar do Departamento de 
Ciências e Tecnologias da Informação do ISCTE, Instituto Universitário 
de Lisboa

Patrícia Alexandra Pires Macedo, Professora Adjunta do Departa-
mento de Sistemas e Informática da Escola Superior de Tecnologia de 
Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal

Nuno Miguel Valero Ribeiro, Professor Adjunto do Departamento de 
Sistemas e Informática da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do 
Instituto Politécnico de Setúbal

A nomeação do Professor, Nuno Humberto Costa Pereira, Diretor da 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico, 
como Presidente do Júri, é efetuada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 
do artigo 23.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino 
Superior Politécnico.

4 de abril de 2013. — O Presidente, Armando Pires.
206897779 

 Despacho n.º 5404/2013
Nos termos do n.º 1, do artigo 30.º dos Estatutos do Instituto Politéc-

nico de Setúbal, homologados pelo Despacho Normativo n.º 59/2008, de 
28 de outubro, publicado no Diário da República n.º 216, 2.ª série, de 
6 de novembro, designo a Vice -Presidente do Instituto, Prof.ª Albertina 
Pereira Cavaco da Palma para integrar o Conselho de Gestão a partir 
da presente data.

Assim e considerando a atual composição do Conselho de Gestão, 
devem os pagamentos cujas despesas se encontrem prévia e legalmente 
autorizadas, ser autorizados, conjuntamente, no mínimo por dois elemen-
tos do órgão, respeitando -se o princípio da segregação de funções.

12 de abril de 2013. — O Presidente, Armando Pires.

206895753 

 Despacho (extrato) n.º 5406/2013
Por despacho de 13 de março de 2013 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar
Hipólito Collado Giraldo — contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo como Professor Coordenador Convidado, em 
regime de tempo parcial (25 %), da Escola Superior de Tecnologia de To-
mar do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 15 de março de 2013 
e término a 15 de maio de 2013, auferindo a remuneração correspondente 
a 25 % do escalão 1, índice 220, constante do estatuto remuneratório 
do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

José Eduardo Ribeiro do Rosário Mateus — contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo como Professor Coordenador 
Convidado, em regime de tempo parcial (50 %), da Escola Superior 
de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, com início 
a 15 de março de 2013 e término a 31 de maio de 2013, auferindo a 
remuneração correspondente a 50 % do escalão 1, índice 220, constante 
do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Poli-
técnico para esta categoria.

Fernando Augusto Rodrigues Coimbra — contrato de trabalho em fun-
ções públicas a termo resolutivo certo como Professor Adjunto Convidado, 
em regime de tempo parcial (25 %), da Escola Superior de Tecnologia de 
Tomar do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 15 de março de 
2013 e término a 15 de abril de 2013, auferindo a remuneração correspon-
dente a 25 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remunerató-
rio do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

Davide Francesco Delfino — contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo como Professor Ajunto Convidado, em regime 
de tempo parcial (25 %), da Escola Superior de Tecnologia de Tomar 
do Instituto Politécnico de Tomar, com início a 15 de março de 2013 e 
término a 15 de abril de 2013, auferindo a remuneração correspondente 
a 25 % do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 
pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria.

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

13 de março de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel 
Carvalho Pina de Almeida.

206899058 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Despacho (extrato) n.º 5405/2013
Por despacho de 13 de março de 2013 do Presidente do Instituto 

Politécnico de Tomar
Sara Raquel Mendes Cura — contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo como Assistente Convidado, em regime de tempo 
parcial (50 %), da Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto 
Politécnico de Tomar, com início a 15 de março de 2013 e término a 
15 de maio de 2013, auferindo a remuneração correspondente a 50 % 
do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal 
docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria. (Contratação 
isenta de fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas).

13 de março de 2013. — O Presidente, Doutor Eugénio Manuel 
Carvalho Pina de Almeida.

206899082 

PARTE G

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

Aviso n.º 5419/2013

Lista de classificação final do procedimento simplificado con-
ducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria 
de assistente, da área hospitalar de Pneumologia 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 abril de 2013, a seguir se publica a lista de clas-

sificação final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente, da área hospitalar de 
Pneumologia, aberto por aviso n.º 3046/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 43, de 1 de março de 2013:

1 — Catarina Sofia Romano Gonçalves Guimarães — 19,06 valores
2 — Joana Maria Lobo Gomes — 18,9 valores
3 — Ana Paula Almeida Santos Silva — 18,64 valores

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

Delfim Pereira Neto Rodrigues.
206897219 




