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Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 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.
25 de janeiro de 2019. — O Diretor do IHMT da NOVA, Professor
Doutor Paulo Ferrinho.
312018515

De maio de 2008 a dezembro de 2009, exerceu funções no Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Ação Social da
Universidade do Minho, em regime de prestação de serviços.
22 de janeiro de 2019. — O Administrador para a Ação Social, António
Maria Vieira Paisana.
312008414

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Declaração de Retificação n.º 155/2019

UNIVERSIDADE DO PORTO
Faculdade de Economia

Em atinência ao Aviso (extrato) n.º 2337/2019, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 29, a 11 de fevereiro de 2019, onde se lê:
Ordem

Nome

Aviso (extrato) n.º 2634/2019
Procedimento Concursal de Seleção Internacional
de 1 Investigador Doutorado
Por despacho de 22 de janeiro de 2019 do Diretor da Faculdade de
Economia da Universidade do Porto (FEP) e nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017,
de 19 de julho, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de
dez dias úteis a contar da data de publicação do presente Aviso, 1 procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de
1 Investigador Doutorado, para o projeto “Nova Economia Geográfica,
Desenvolvimento Regional e Migrações” — NEGDRM (Ref.ª PTDC/
EGE-ECO/30080/2017). O Aviso integral deste procedimento encontra-se disponível na Bolsa de Emprego Público (BEP), no portal Eracareers,
na página de Recrutamentos da Universidade (https://sigarra.up.pt/spup/
pt/noticias_geral.lista_noticias) e no sítio da FEP.
28 de janeiro de 2019. — O Diretor da FEP, Professor Doutor José
Manuel Janeira Varejão.
312019106

1.º

José Alberto Cardoso Pereira.

deve ler-se:
Ordem

Nome

CF

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Ana Lúcia de Jesus Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tânia de Jesus Vilela da Rocha . . . . . . . . . . . . . .
Sara Daniela Bento Botelho da Silva. . . . . . . . . .
Ricardo José Vieira Baptista . . . . . . . . . . . . . . . .
Rogério Paulo Azevedo Moreira Silva Gomes. . .

74,56
49,85
36,17
32,31
16,71

11 de fevereiro de 2019. — A Administradora do Instituto Politécnico
de Bragança, Elisabete Vicente Madeira.
312058198

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Despacho n.º 1713/2019

Despacho (extrato) n.º 1712/2019

Nomeação do administrador do Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, Dr. Diogo Augusto Freitas Moreira

Nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 10.º dos Estatutos dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, publicados no Diário da
República, 2.ª série, n.º 209/2009, de 28 de outubro, e considerando a sua
experiência profissional e competência técnica, conforme nota curricular
em anexo, nomeio em comissão de serviço em regime de substituição
nos termos do Código do Trabalho, a Mestre Amélia Sofia Gomes da
Costa para exercer o cargo de Diretora do Departamento Administrativo
e Financeiro dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho.
A presente nomeação produz efeitos a 10 de dezembro de 2018.
Nota Curricular
Amélia Sofia Gomes da Costa, nascida em 04 de outubro de 1984
em Vila Nova de Famalicão.
Licenciatura em Administração Pública, pela Universidade do Minho,
2008; Pós-Graduação em Sistemas de Normalização Contabilístico,
pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 2011 e Mestrado em
Contabilidade pela Universidade do Minho, 2016.
De abril de 2017 até à presente data, exerce funções de responsável pela coordenação do Setor de Recursos Humanos dos Serviços de
Ação Social da Universidade do Minho na carreira e categoria de Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, do mapa de pessoal dos mesmos Serviços.
É Membro da Equipa de Qualidade e Auditora Interna e Membro do
Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços de Ação Social da
Universidade do Minho;
De julho de 2016 a abril de 2017, exerceu funções no Núcleo de
Gestão Administrativa e Financeira do Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P., e Centro de Emprego e Formação Profissional
de Braga, em regime de mobilidade, na modalidade de mobilidade na
categoria.
De dezembro de 2009 a julho de 2016, exerceu funções de apoio
técnico à responsável do Departamento Administrativo e Financeiro
dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, na carreira e
categoria de Técnico Superior, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal dos
mesmos Serviços.

Considerando que o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, prevê no seu
artigo 123.º que as Instituições de Ensino Superior têm um Administrador
escolhido entre pessoas com saber e experiência na área da gestão;
Considerando o estabelecido no artigo 39.º dos Estatutos do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, homologados pelo Despacho Normativo n.º 15/2014, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 5 de
novembro, com as alterações homologadas pelo Despacho Normativo
n.º 20/2015, publicado na 2.ª série, do Diário da República de 14 outubro, em que a competência para nomear ou exonerar o administrador
é do Presidente do IPCA:
Considerando o currículo do Dr. Diogo Augusto Freitas Moreira,
nomeadamente ser licenciado em Gestão e com experiência de gestão
em instituições de ensino superior;
Assim, ao abrigo do artigo 38.º, n.º 2, alínea q), e do artigo 39.º, n.º 2,
dos Estatutos do IPCA:
1) É nomeado, em regime de Comissão de Serviço, para o cargo de
Administrador do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, o Dr. Diogo
Augusto Freitas Moreira, em comissão de serviço nos termos do Código
do Trabalho.
2) A presente nomeação produz efeitos a 1 de janeiro de 2019
2 de janeiro de 2019. — A Presidente do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, Maria José da Silva Fernandes.
311984731
Despacho n.º 1714/2019
Torna-se público que, por deliberação da Presidente do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave, de 29 de setembro de 2018, foi aceite
o pedido de cessação da designação em regime de comissão de serviço,
apresentado por Isabel Maria Alves do Rêgo, no cargo de Administradora do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com efeitos a 31 de
dezembro de 2018.
10 de janeiro de 2019. — A Presidente do IPCA, Maria José da
Silva Fernandes.
311969285

