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Doutor Armando Jorge M. Alves de Oliveira, Professor Associado 
aposentado da Universidade de Aveiro

Doutor António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira, Professor 
Associado da Universidade de Aveiro

Doutor Vítor Manuel Reia Baptista, Professor Coordenador da Escola 
Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve

12 — O presidente do júri, nas suas faltas e impedimentos, será subs-
tituído pelo vogal com categoria mais elevada e, de entre estes, pelo que 
possua mais tempo nessa categoria.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do 
Porto, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação.

14 — Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 23.º do ECPDESP o 
júri pode promover audições públicas, em igualdade de circunstâncias 
para todos os candidatos.

15 — O processo do concurso pode ser consultado pelos candidatos 
que o pretendam fazer nos serviços do Secretário da Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico do Porto, nos dias úteis, das 10h 
às 12h.

16 — O não cumprimento do estipulado no presente edital implica a 
eliminação liminar dos candidatos.

17 — Das decisões finais proferidas pelo júri não cabe recurso, exceto 
quando arguidas de vício de forma.

20 de junho de 2013. — O Presidente, Paulo Alberto da Silva Pereira 
(professor coordenador sem agregação).
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Despacho (extrato) n.º 8660/2013
Por despachos do vice -presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

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

26 de fevereiro de 2013:
Gilberto António Monteiro Tavares — autorizada, pelo período 

de 03/03/2013 a 31/07/2013, a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como assistente 
convidado em regime de tempo parcial a 50 %, para exercer fun-
ções na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal deste Instituto 
Politécnico.

28 de fevereiro de 2013:
Bruno Alexandre Rodrigues Simões Soares — autorizada, pelo pe-

ríodo de cinco meses, a renovação do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como assistente convidado, em regime 

 Despacho (extrato) n.º 8661/2013
Por despachos do vice -presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, 

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

28 de fevereiro de 2013

Ana Margarida Armada Brás — autorizada, por um ano, a re-
novação do contrato de trabalho em funções públicas a termo re-
solutivo certo, como professora adjunta convidada, em regime de 
exclusividade, para exercer funções na Escola Superior de Tecno-
logia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 
de 01/03/2013.

Susana Maria Melo Fernandes Afonso Lucas — autorizada, por 
um ano, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, como professora adjunta convidada, em regime 
de exclusividade, para exercer funções na Escola Superior de Tecno-
logia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 
01/03/2013.

Maria Manuela Canastreiro Dias Alves — autorizada, por um 
ano, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, como assistente convidada, em regime de 
tempo parcial a 50 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Ciências Empresariais deste Instituto Politécnico, com efeitos a 
partir de 01/03/2013.

01 de março de 2013

Ana Gabriela Gonçalves Neves Gomes — autorizada, pelo período de 
seis meses, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, como professora adjunta convidada, em regime 
de tempo parcial, a 70 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 
de 04/03/2013.

Elsa Marisa Duarte Rodrigues Gonçalves — autorizada, pelo período 
de seis meses, a renovação do contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo, como professora adjunta convidada, em regime 
de tempo parcial, a 70 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 
de 21/03/2013.

13 de junho de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
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de tempo parcial a 50 %, para exercer funções na Escola Superior de 
Tecnologia de Setúbal deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 
de 01/03/2013.

Raul de Figueiredo Cordeiro de Magalhães Correia — autorizada, 
pelo período de cinco meses, a renovação do 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 
Superior de Tecnologia do Barreiro deste Instituto Politécnico, com 
efeitos a partir de 01/03/2013.

13 de junho de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 8454/2013

Por deliberação do Conselho de Administração, de 22 de abril de 2013:

José Manuel Gaspar Costa — Enfermeiro do Centro Hospitalar Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E., exonerado da função pública com efeitos 
a 01 de junho de 2013.

20 de junho de 2013. — O Diretor de Recursos Humanos, Fausto Alexandre Gonçalves Ramos.
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