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d) Exercício efetivo de uma das funções a que se refere o artigo 41.º 
do Decreto -Lei n.º 185/81, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 69/88;

e) Outros, previstos na lei, ou nos quais a responsabilidade seja im-
putada ao Instituto/Escola.

Artigo 38.º
Divulgação do relatório de Estágio/Projeto/Dissertação

1 — O direito de autor do Relatório de Estágio Profissionalizante e 
ou Projeto Aplicado ou Dissertação pertence ao estudante como criador 
intelectual.

2 — O estudante concede, gratuitamente, ao IPG, para além da utili-
zação do título, do resumo e do abstract, autorização para arquivar nos 
respetivos ficheiros e tornar acessível aos interessados, nomeadamente 
no seu repositório institucional ou num repositório integrante da rede 
de Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, bem como para 
divulgar, por qualquer meio físico ou eletrónico, o Relatório de Estágio 
Profissionalizante e ou Projeto Aplicado ou Dissertação.

Artigo 39.º
Disposições Finais

1 — Os casos omissos e duvidosos, não contemplados neste regu-
lamento, serão resolvidos pelo Presidente do IPG, ouvido o Conselho 
Técnico -científico da respetiva Escola nos termos da lei, dos estatutos 
e dos regulamentos aplicáveis, sob proposta da Comissão de Coorde-
nação do Mestrado.

2 — Este regulamento entra imediatamente em vigor substituindo e 
revogando o Regulamento n.º 412/2011 publicado N.º 131 do Diário 
da República, 2.ª série, de 11 de julho.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Despacho (extrato) n.º 12918/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 

de 21.06.2013, foi autorizado o contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com a duração do período expe-
rimental de 5 anos, com Howard Steven Sonenklar, com a categoria 
de professor adjunto, para a Escola Superior de Teatro e Cinema 
de Lisboa, com efeitos a partir de 12.04.2013, posicionado no es-
calão 1índice 185da tabela do pessoal docente do ensino superior 
politécnico.

18.07.2013. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
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 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE COIMBRA

Aviso n.º 12512/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que por despacho de 
25 de setembro de 2013 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de 
Coimbra, Doutor Rui Jorge da Silva Antunes, foi autorizada a contratação 
da mestre Maria Adelaide Mendes dos Santos, na carreira/categoria de 
Técnico Superior em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com efeitos a 01 de outubro de 2013, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, para 
os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra.

27 de setembro de 2013. — O Administrador dos SAS, Jorge Manuel 
Gonçalves Pessoa de Oliveira.
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 Aviso n.º 12513/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que por despacho de 
25 de setembro de 2013 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de 
Coimbra, Doutor Rui Jorge da Silva Antunes, foi autorizada a contratação 
da mestre Helena Rega Moura, na carreira/categoria de Técnico Supe-
rior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com efeitos a 01 de outubro de 2013, com a remuneração 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, para os Serviços 
de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra.

27 de setembro de 2013. — O Administrador dos SAS, Jorge Manuel 
Gonçalves Pessoa de Oliveira.
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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho (extrato) n.º 12919/2013

Por despacho de 15 de julho de 2013 do presidente do Instituto Po-
litécnico de Setúbal:

Telmo da Costa Ferreira, assistente técnico, a exercer funções neste 
Instituto Politécnico — autorizada a licença sem remuneração, nos 
termos do n.º 1 do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
no período de 01 de agosto de 2013 a 30 de julho de 2014.

23 de setembro de 2013. — A Administradora, Ângela Noiva Gon-
çalves.
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PARTE G

 CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E.

Despacho (extrato) n.º 12920/2013

Por Despacho da Diretora Clínica do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, E. P. E., de 2 de setembro de 2013, nos termos e ao abrigo do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fe-
vereiro, (LVCR), alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 
de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, foi autorizada ao Assistente Graduado de Cirurgia Geral, 
Afonso Manuel Jesus Amor Ramires, do mapa de pessoal do mesmo 
Centro Hospitalar, a acumulação de funções na Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa.

30 de setembro de 2013. — O Diretor do Serviço de Recursos Hu-
manos, Rogério Alexandre Branco Fernandes Costa.
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 CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1827/2013
Após homologação, por deliberação de 19 de setembro de 2013 do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E., 
torna -se pública a lista de classificação final do processo simplificado 
para recrutamento de pessoal médico, com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na categoria de assistente da especialidade de Imu-
nohemoterapia, da carreira médica, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro de 2012, Aviso n.º 17355/2012:

Candidato Aprovado:
1.º Dr.ª Célia de Fátima Rodrigues Spencer — 17,5 valores.

Nos termos do artigo 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo os candidatos dispõem de 10 dias, após a notificação, 
para se pronunciarem sobre o que se lhe oferecer.

26 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Prof. Doutor Américo dos Santos Afonso.
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